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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է կարկ տա հա
րութ յու նից տու ժած Ար մա վի րի մար զի Տան ձուտ, Ար ևիկ, Ե ղեգ
նուտ և Ար տա շար հա մայնք ներ: Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը 
ե ղել է կարկ տա հար ված դաշ տե րում, ծա նո թա ցել տե ղա ցած 
կար կու տի պատ ճա ռած վնաս նե րին, զրու ցել գյու ղա ցի նե րի 
հետ, լսել նրանց մտա հո գութ յուն նե րը ստեղծ ված ի րա վի ճա կի 
վե րա բեր յալ: Վար չա պե տը հանձ նա րա րել է Ար մա վի րի մար
զում հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կետ նե րում տե ղադ րել լրա ցու
ցիչ հա կա կարկ տա յին կա յան ներ: Գ յու ղա ցի նե րի խնդրան քին 
ի պա տաս խան՝ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը խոս տա ցել է Կենտ րո
նա կան բան կի հետ քննար կել կարկ տա հա րութ յու նից տու ժած 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի՝ բան կե րին ու նե ցած վար
կե րի մար ման հե տաձգ ման հար ցը:

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը պա տաս խա նել է նաև բնա
կիչ նե րին հե տաքրք րող մի շարք հար ցե րի:

***
Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի գլխա վո րութ յամբ, կա

ռա վա րութ յու նում տե ղի է ու նե ցել խորհր դակ ցութ յուն, ո րին 
մաս նակ ցել են շա հագր գիռ գե րա տես չութ յուն նե րի և խա ղող 
մթե րող ձեռ նար կութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը: Խորհր դակ ցութ
յան ըն թաց քում քննարկ վել են ձեռ նար կութ յուն նե րի գոր ծու
նեութ յա նը, ա ռա ջի կա ծրագ րե րին, ար տա հան ման ծա վալ նե րի 
վե րա կանգն մա նը վե րա բե րող հար ցեր: Անդ րա դարձ է կա տար
վել նաև այս տա րի խա ղո ղի մթե րում նե րի կազ մա կերպ մա նը, 
առ կա խնդիր նե րին: 

Հո վիկ Աբ րա համ յա նը հանձ նա րա րել է է կո նո մի կա յի և գ յու
ղատն տե սութ յան նա խա րար նե րին՝ հաշ վի առ նե լով տա րա
ծաշր ջա նում ստեղծ ված տնտե սա կան ի րո ղութ յուն նե րը, շա
րու նա կել ձեռ նար կութ յուն նե րի հետ քննար կում նե րը՝ ո լոր տի 
զար գաց մանն ուղղ ված քայ լեր մշա կե լու, նոր շու կա ներ գտնե
լու ուղ ղութ յամբ, ինչ պես նաև օ ժան դա կել տնտես վա րող նե րին՝ 
առ կա խնդիր նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար:

***
Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում, 

ո րով գու մար կհատ կաց վի Լո ռու և Տա վու շի մար զե րին` ա ռաջ
նա հերթ մի շարք խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով: Տա րած քա
յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րար Դա վիթ Լոք յա նը 
նշել է, որ այդ խնդիր նե րը ՀՀ վար չա պե տին են ներ կա յաց վել վե
րոնշ յալ մար զեր մա յի սի 4ին նրա կա տա րած աշ խա տան քա յին 
այ ցի շրջա նա կում: Այս պի սով՝ կվե րա նո րոգ վեն Լո ռու մար զի 
Թու ման յան հա մայն քի Թու ման յան քա ղա քի ման կա պար տե զի 
շեն քը, քա ղա քի 3րդ փո ղոցի, Նոր Միկ րոշր ջան N 4 բազ մաբնա
կա րան շեն քի տա նի քը: Նա խա րա րի խոս քով՝ վար չա պե տի 
հանձ նա րա րութ յամբ, ևս մի կար ևոր հարց լու ծում կստա նա. 
գու մար կհատ կաց վի Տա վու շի մար զի Զո րա կան հա մայն քի 
դպրո ցի վթա րա յին շեն քի վե րա նո րոգ ման նա խագ ծա նա խա
հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի ձեռք բեր ման հա մար, որ պես զի հա
ջորդ բյու ջե տա յին տա րում հա մայնքն ու նե նա դպրո ցի նոր շենք: 
Կ կա ռուց վի Տա վու շի Ջուջ ևան հա մայն քի ջրա գի ծը, ո րով ամ
բող ջութ յամբ կլուծ վի թա ղա մա սի խմե լու ջրի խնդի րը: Կաս ֆալ
տա պատ վեն նաև մար զի Ոս կե վան հա մայն քի ճա նա պարհ նե րը:  
 Մեկ այլ ո րոշ մամբ էլ գու մար կհատ կաց վի Ա րա գա ծոտ նի մար
զի Եղ նիկ հա մայն քում կա ռուց վող ջրագ ծի շի նա րա րա կան աշ
խա տանք ներն ա վար տին հասց նե լու հա մար: Հիմ նա վոր ման 
հա մա ձայն՝ հա մայն քի խմե լու ջրի ջրա մա տա կա րար ման հա
մա կար գը գտնվում է անմ խի թար վի ճա կում. ջրա մա տա կա
րա րումն ի րա կա նաց վում է խմե լու ջրի ո րա կի պա հանջ նե րին 
չբա վա րա րող ջրով: Տա վու շի մար զի Նո յեմ բեր յան հա մայն քը 
նե րառ վել է սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն ստա ցող հա մայնք
նե րի ցան կում: Նա խա րա րի խոս քով՝ այս հար ցը նույն պես 
քննարկ վել է ՀՀ վար չա պե տի Տա վու շի մարզ կա տա րած այ ցի 
ժա մա նակ: Կա ռա վա րութ յան հա մա պա տաս խան ո րոշ ման ըն
դու նու մը պայ մա նա վոր ված է Նո յեմ բեր յան հա մայն քի բնա կիչ
նե րի կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յամբ: 
Այ սու հետ, հա մայն քի բնա կիչ նե րին կտրա մադր վի սո ցիա լա
կան ա ջակ ցութ յուն՝ բնա կան գա զի, է լեկտ րաէ ներ գիա յի, ո ռոգ
ման ջրի սա կագ նի մաս նա կի փոխ հա տուց ման, ինչպես նաև 
գույ քա հար կի և հո ղի հար կի փոխ հա տուց ման տես քով: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է § Հայ կա կան տեխ նո լո
գիա կան խումբ¦ հիմ նադ րա մի խորհր դի նա խա գահ Ջեյմս Ռեյ նոլդ սի գլխա վո րած պատ վի րա կութ
յա նը: Պատ վի րա կութ յան կազ մում էին հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րեն Վա րու ժան Տեր Սի մոն յա
նը, հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի ղե կա վար Գա գիկ Մկրչտ յա նը, այլ ան ձինք: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով Հա յաս տա նում ի րա կա նաց
վող ծրագ րե րի ըն թա ցիկ արդ յունք նե րը և  երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն ման ուղ ղութ յուն
ներն ու հե ռան կար նե րը: § Հիմ նադ րա մը ստեղծ ման օր վա նից ի վեր մեր երկ րի գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տի զար գաց ման գոր ծում լայ նա ծա վալ և  էա կան կար ևո րութ յուն ու նե ցող աշ խա տանք է 
ի րա կա նաց նում` հան դես գա լով ո լոր տում ժա մա նա կի պա հան ջը հան դի սա ցող նո րա գույն տեխ նո
լո գիա նե րի կի րառ ման նա խա ձեռ նութ յուն նե րով¦, նշել է նա խա րար Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րը մաս նա վո րա պես կար ևո րել է ան վար ցան քի տեխ նո լո գիա յի ներդր ման հիմ նադ
րա մի նա խա ձեռ նութ յու նը և  այս ուղ ղութ յամբ կա տար ված աշ խա տանք նե րը` ընդգ ծե լով, որ այն 
հատ կա պես էա կան նշա նա կութ յուն կու նե նա, ե թե կի րառ վի մեր հան րա պե տութ յան անջր դի հո ղե
րի մշա կութ յունն ի րա կա նաց նե լու գոր ծում:  Կող մերն անդ րա դար ձել են նաև ա նաս նա պա հութ յան 
ո լոր տում նա խորդ տա րի հիմ նադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար շար ժա կան լա բո րա տո րիա յի ներդր մա նը, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
հե տա զո տութ յուն ներ ի րա կա նաց նել դաշ տա յին պայ ման նե րում` այդ պի սով ա րա գո րեն կան խար
գե լե լով հի վան դութ յուն նե րի տա րա ծու մը: 

Հ յու րե րը նշել են, որ Հա յաս տան կա տա րած հեր թա կան այ ցի հիմ նա կան նպա տա կը` ծրագ
րի ի րա կա նաց ման պրակ տիկ արդ յունք նե րի դի տար կումն է` տե ղե կաց նե լով, որ ար դեն ևս  ե րեք 
լա բո րա տո րիա ներ են բեր վել, ո րոն ցով կվե րա զին վեն ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա
տու ցող տա րած քա յին ստո րա բա ժա նում նե րը: Որ պես հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան զար գաց
ման ուղ ղութ յուն` նա խա րարն ա ռա ջար կել է քննար կել խա ղո ղի ֆի լոք սե րա զերծ տնկա րա նա յին 
տնտե սութ յուն նե րի հիմն ման հա մար ֆի լոք սե րա կա յուն ա մե րիկ յան սոր տեր տրա մադ րե լու հնա
րա վո րութ յան հար ցը: Հան դիպ ման ըն թաց քում կող մե րը մտքեր են փո խա նա կել եր կուս տեք հե
տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող մի շարք այլ հար ցե րի շուրջ ևս:

Համագործակցության հեռանկարներ

Գործարար կապերի հաստատում
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն ըն դու նել է հնդկա կան §NEL group¦ 

և §YNG group¦ ըն կե րութ յուն նե րի տնօ րեն Յա շո դա Նանդ Գուպ տա յի գլխա վո րած պատ վի րա կութ
յա նը: Հ յու րե րը Հա յաս տան են ժա մա նել այս տար վա փետր վա րին նա խա րա րի` Հնդ կաս տան կա
տա րած պաշ տո նա կան այ ցի ըն թաց քում ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի շրջա նա կում:   

Հան դիպ ման սկզբում պատ վի րա կութ յան ղե կա վա րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րել է իր գլխա վո րած 
ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը` նշե լով, որ այ ցի հիմ նա կան նպա տա կը` Հա յաս տան հնդկա կան 
գյուղ տեխ նի կա յի, մաս նա վո րա պես, տրակ տոր նե րի ներկր ման հնա րա վո րութ յան քննար կումն է, ինչ
պես նաև գի նե գոր ծութ յան ո լոր տում հայ մաս նա գետ նե րի հետ գոր ծա րար կա պե րի հաս տա տու մը: 
§ Մենք շատ ենք կար ևո րում Հնդ կաս տա նի հետ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում հա րա բե րութ յուն նե
րի ընդ լայ նու մը, քա նի որ ու նե նա լով մեծ շու կա` այն լայն հնա րա վո րութ յուն ներ է բա ցում երկ կողմ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան և Հնդ կաս տա նում հայ կա կան ար տադ րան քի ներ կա յաց ման հա մար¦,ն շել է 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:  Դ րա կան գնա հա տե լով դե պի Հա յաս տան հնդկա կան տրակ տոր
նե րի ներկր ման հնա րա վո րութ յու նը` նա խա րա րը միա ժա մա նակ ընդգ ծել է հայ գյու ղատն տես նե րի 
հա մար գյուղ տեխ նի կա յի գնե րի մատ չե լիութ յան և բարձր ո րա կի ա պա հով ման կար ևո րութ յու նը: 
Որ պես հնա րա վոր տար բե րակ` հնդկա կան կողմն ա ռա ջար կել է հան րա պե տութ յուն ներկ րել տրակ
տոր նե րի հա մա պա տաս խան ագ րե գատ նե րը` տե ղում հա վա քու մը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:   

 Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև գի նե գոր ծութ յան ո լոր տում հայհնդկա
կան հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, ո րի շրջա նա կում նա խա տես վում են հան դի պում ներ մի շարք հայ կա
կան գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:   Այս ուղ ղութ յամբ, հա մա գոր ծակ
ցութ յունն ա վե լի ա մուր հիմ քե րի վրա դնե լու նպա տա կով, նա խա րարն ա ռա ջար կել է կազ մա կեր պել 
գի նե գոր ծա կան ցու ցա հան դես ներ` եր կու երկր նե րի շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ:
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Համայնքային խնդիրները լուծելի են

Պարենի անապահովության և թերսնուցման 
նվազեցման խնդիրները

 Հա յաս տա նի բնութ յան պե տա կան թան գա րա նում, ՀՀ բնա պահ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յան և Բ նութ յան հա մաշ խար հա յին հիմ նադ րա մի հա մա տեղ ջան քե
րով, նշվել է Կեն սա բազ մա զա նութ յան մի ջազ գա յին օ րը: Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ
ցել են ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րար Ա րա մա յիս Գ րի գոր յա նը, WWF հա յաս
տան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Կա րեն Ման վել յա նը, ՀՀ ԲՆ կից հա սա րա կա կան, 
գի տա տեխ նի կա կան խոր հուրդ նե րի ան դամ ներ, լրագ րող ներ: 

Նա խա րա րը ող ջու նե լով հյու րե րին և կար ևո րե լով օր վա խոր հուր դը` մաս նա
վո րա պես նշել է. § Կեն սու նակ է կո հա մա կար գե րը և կա յուն կեն սա բազ մա զա նութ
յու նը մարդ կութ յան գո յութ յան կար ևո րա գույն նա խա պայ ման նե րից են, ո րոնք 
ըն ձե ռում են հա սա րա կութ յան զար գաց ման և տն տե սա կան ա ճի լայն հնա րա
վո րութ յուն ներ: Սո ցիալտնտե սա կան զար գաց ման նպա տա կով, կեն սա ռե սուրս
նե րի կա ռա վա րու մը պետք է լի նի կշռա դատ ված և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը հասց վի նվա զա գույ նի: Կեն սա բազ մա զա նութ յան 
պաշտ պա նութ յան հրա տա պութ յունն ընդգ ծե լու նպա տա կով 1992ի հու նի սի 5ին 
ՄԱԿը ստո րագր ման հա մար բա ցել է § Կեն սա բազ մա զա նութ յան մա սին¦ կոն
վեն ցիան, որն ըն դուն վել է 1993թ.:   Այն աշ խար հի ա վե լի քան 168 երկր նե րի հետ 
վա վե րաց րել է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը: Կեն սա բազ մա զա նութ
յան պահ պան ման հիմ նախն դիր նե րը, որ պես ա ռաջ նա յին խնդիր ներ, դաս վում 
են ազ գա յին և պե տա կան գե րա կա յութ յուն նե րի շար քում: Մեր երկ րի բա ցա ռիկ 
հա րուստ կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պա նութ յան և պաշտ պա նութ յան հար
ցե րում ա ջակ ցում են մի ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան հիմ նադ րամ նե րը, ո րոնց 
հետ հա մա տեղ ջան քե րի արդ յուն քում, մենք բա զում ձեռք բե րում ներ, բայց և շատ 
ա նե լիք ներ ու նենք¦:

WWF հա յաս տան յան գրա սեն յա կի ղե կա վար Կա րեն Ման վել յա նը, իր հեր
թին կար ևո րե լով օր վա խոր հուրդն ու բարձր գնա հա տե լով հա մա տեղ ջան քե
րով կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պա նութ յանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին է ներ կա յաց րել Հա յաս տա նի պահ պան վող տա
րածք նե րի և  է կո տու րիզ մի զար գաց ման հե ռան կար նե րին նվիր ված § Գի տա կից 
Կով կաս¦ ֆիլ մը:

ՀՀ բնա պահ պա նութ յան նա խա րա րութ յան շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ
յան քա ղա քա կա նութ յան վար չութ յան պետ, Կեն սա բազ մա զա նութ յան մա սին 
կոն վեն ցիա յի ազ գա յին հա մա կար գող Գ. Մա նու չար յա նը ներ կա յաց րել է Հա յաս
տա նի հա րուստ կեն սա բազ մա զա նութ յան պահ պան մանն ուղղ ված աշ խա տանք
նե րը և հե ռան կա րա յին ծրագ րե րը: Մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րը, թե մա յի շուրջ 
շա հագր գիռ քննար կու մից հե տո, դի տել են § Հա յաս տա նի կեն սա բազ մա զա նութ
յու նը¦ խո րա գի րը կրող նկար նե րի ցու ցա հան դե սը:

www. armenia.panda.org
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը, ինչ պես նաև Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յի շատ երկր ներ, ներ կա յումս մեծ աշ խա տանք ներ են տա նում բնակ չութ յան՝ 
բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ պա րե նի 
ա պա հո վութ յան ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան հա մա տեքս տում։ 

ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յու նը՝ ՀՀ գյու ղատն
տե սութ յան, աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի, ա ռող ջա պա հութ յան նա խա
րա րութ յուն նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան, կրթա կան հաս տա տութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ՅՈՒՆԻՍԵՖի և ՊՀԾի հետ հա մա տեղ, վեր ջերս 
անց կաց րեց կլոր սե ղան քննար կում` նոր մեկ նար կած ծրագ րի գոր ծո ղութ յուն նե
րի և ն պա տակ նե րի վե րա բեր յալ։ § Կով կա սի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի ո րոշ երկր
նե րում կա րո ղութ յուն նե րի հզո րա ցում` պա րե նի անվ տան գութ յան և ս նուց ման 
բա րե լավ ման ուղ ղութ յամբ¦ ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յան կա ռա վա րութ յան կող մից։ Շուրջ 6 միլիոն ԱՄՆ դոլ լար ար ժո ղութ յամբ 
ծրա գի րը,  բա ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նից, ի րա կա նաց վում է նաև Կիր
գի զիա յում, Տա ջիկս տա նում։ 

 Նոր մեկ նար կած ծրա գի րը նա խա տե սում է պա րե նի ա պա հով ման և ս նուց
ման կա ռա վա րու մը, սնուց ման տե սանկ յու նից, սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յու նը 
և ս նուց ման վե րա բեր յալ կրթութ յու նը, ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հութ յու նը նե րա
ռել պա րե նի անվ տան գութ յան և ս նուց ման ռազ մա վա րութ յան մեջ՝ ստեղ ծե լով  
Պա րե նի անվ տան գութ յան և ս նուց ման ազ գա յին հանձ նա ժո ղով և թար մաց նե լով 
ներ կա յումս գոր ծող օ րենսդ րութ յունն ու քա ղա քա կա նութ յու նը։ Ծ րագ րի նպա
տակ նե րը հա մա հունչ են § Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի¦ հետ, ո րոնք 2015 
թ .ին ըն դուն վել են ՄԱԿի ան դամպե տութ յուն նե րի կող մից և հա մա պա տաս
խա նում են Ս նուց ման վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին կոն ֆե րան սից հե տո երկր նե րի 
ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րին։  

Գ յու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Ար մեն Հա րութ յուն յա նը, ներ կա գտնվե
լով քննարկ մա նը, կար ևո րեց ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը` սննդի անվ տան գութ յան 
և սո ցիա լա պես ա նա պա հով խմբե րի հա մար բա վա րար սնու ցում ա պա հո վե լու 
տե սանկ յու նից։ §Ծ րագ րա յին բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը կի րա կա նաց վեն այն պես, 
որ պես զի հե ռա վոր և սո ցիա լա պես խո ցե լի հա մայնք նե րի փոքր և մի ջին տնտե
սութ յուն նե րը կա րո ղա նան օգտ վել: Ծ րա գի րը կնպաս տի աղ քա տութ յան նվա զեց
մա նը և  ա նա պա հով հա մայնք նե րի՝ նոր մալ կեն սա կեր պի ա պա հով մա նը¦,  նշել 
է փոխ նա խա րա րը:

Ե ռամ յա ծրա գի րը կնե րա ռի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված գոր
ծո ղութ յուն ներ, ո րոնց կմաս նակ ցեն քա ղա քա կանութ յան մշակ մամբ զբաղ վող 
մաս նա գետ ներ, կա ռա վա րութ յան պաշ տոն յա ներ և  այլ մաս նա գետ ներ։ Ծ րա գի
րը նպա տակ ու նի բա րե լա վել պա րե նի ա պա հո վութ յան և ս նուց ման, սո ցիա լա
կան պաշտ պա նութ յան, կրթա կան և  ա ռող ջա պա հա կան ազ գա յին ծրագ րե րի և 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մի ջո լոր տա յին հա մա կար գու մը։ 

Գ յու ղատն տե սութ յան զար գացման 
մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի (IFAD) կող
մից Շի րա կի մար զի Հո ռոմ գյու ղում 
նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել խո շոր 
ծրա գիր՝ շուրջ 315 հա վա րե լա հո ղե
րի հա մար փակ և բաց հա մա կար գով` 
ո ռոգ ման ներ հա մայն քա յին ցան ցի կա
ռուց մամբ: 

Ծ րագ րի ընդ հա նուր ար ժե քը մոտ 
450 մի լիոն դրամ է, ո րի 5%ը ներդ նե
լու է գյու ղը: Ըստ Հո ռո մի գյու ղա պետ 
Ա շոտ Պասկ ևիչ յա նի` հա մայն քա յին 
ներդր ման կեսն ար դեն կա տար վել է, 
մնում է ի րա կա նաց նել մնա ցած գու մա
րի ներդ րու մը:

Վեր ջերս Շի րա կի մարզ էին այ ցե
լել ԳԶՄՀի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր 
Հո ռո մում հան դի պել են գյու ղի ֆեր մեր
նե րի, կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի հետ 

և քն նար կել ծրագ րի ման
րա մաս նե րը, լսել ֆեր մեր
նե րի կող մից ներ կա յաց ված 
ա ռա ջարկ նե րը, այդ թվում` 
պա հես տա յին տնտե սութ
յան ստեղծ ման վե րա բեր յալ:

Այ ցե լութ յան շրջա
նակ նե րում մար զի հյու
րե րը՝ դոկ տոր Աբ դալ լահ 
Գաա յան (ՄԱԿի Պա րե նի 
և  Գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան (FAO) 
խորհր դա տու), Սա միր Բե
ժաո ւին (Գ յու ղատն տե սութ
յան զար գաց ման մի ջազ
գա յին հիմ նադ րա մի  IFAD ծրագ րի 
պա տաս խա նա տու), Մա րիա Մու րադ
յան (մո նի տո րին գի գնա հատ ման և 
զար գաց ման հա մա կարգ ման բաժ նի 

ղե կա վար) հյու րըն կալ վել են նաև Շի
րա կի ԳԱՄԿում, հան դի պել ԳԱՄԿի 
տնօ րեն Ջ. Աս լան յա նին, ծա նո թա ցել 
Շի րա կի ԳԱՄԿի աշ խա տանք նե րին, 
գոր ծու նեութ յա նը: Պատ վի րա կութ

յան ան դամ նե րը Շի րա
կի ԳԱՄԿի տնօ րե նի հետ 
քննար կել են Հո ռո մում 
ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րի, 
ինչ պես նաև ֆեր մեր նե րի 
կող մից բարձ րաց ված հար
ցե րի, մաս նա վո րա պես` 
պա հես տա յին տնտե սութ
յան ստեղծ ման վե րա բեր
յալ, արդ յու նա վե տութ յու նը: 
Ջ. Աս լան յա նը կար ևո րել է 
ծրագ րի դերն ու նշա նա կութ
յու նը Հո ռո մի վա րե լա հո ղե
րի արդ յու նա վետ օգ տա
գործ ման, բեր քատ վութ յան 
ցու ցա նիշ նե րի բարձ րաց
ման տե սանկ յու նից, ինչ պես 
նաև, հա մա ձայ նե լով հո ռոմ

ցի ֆեր մեր նե րի ա ռա ջար կի հետ`  շեշ
տել պա հես տա յին տնտե սութ յան կազ
մա կերպ ման կար ևո րութ յու նը:

Շի րա կի ԳԱՄԿ
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ՀՀ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ 
ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԲՈՒ ՍԱ ԲՈՒ ԾՈՒԹ ՈՒՆ
 Բու սա բու ծութ յան ճյու ղում 2015 թ. հա մա խառն 

ար տադ րան քի ա ճը կազ մել է 15.2 %: Ցան քա տա
րա ծութ յուն նե րը գե րա զան ցել են նա խորդ տար
վա  ցու ցա նի շը 5.7 %ով և կազ մել  351.8 հազ. հա, 
վա րե լա հո ղե րի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման մա
կար դա կը հա սել է 78.8 %ի` 2015թ. 74.4 %ի դի մաց: 
Բու սա բու ծութ յան ճյու ղում գրանց ված դրա կան տե
ղա շար ժերն արդ յունք են ի րա կա նաց ված պե տա կան 
ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի, ո րոն ցից հիմ ա կան ներն 
են՝ «ՀՀ 2015 թվա կա նի գար նա նա ցա նի հա մար 
գա րու, ե գիպ տա ցո րե նի, առ վույ տի և կորն գա նի 
ար տադ րութ յան զար գաց ման» ծրա գի րը (654.8 մլն 
դ րամ): Վեր ջի նիս շրջա նակ նե րում ՌԴից հան րա
պե տու թյուն է ներկր վել 1013.8 տոն նա գար նա նա
ցան գա րու ա ռա ջին վե րար տա դրու թյան,  59.2 տոն
նա առ վույ տի, 247.8 տոն նա կորն գա նի և 5.3 տոն նա 
ե գիպ տա ցո րե նի սեր մա ցու, իսկ տե ղա կան սեր մար
տադ րո ղից գնվել է 120 տոն նա գար նա նա ցան գա րու 
է լի տա յին վե րար տադ րութ յան սեր մա ցու: Սեր մա ցուի 
մեկ կի լոգ րա մը հո ղօգ տա գոր ծող նե րին հատ կաց
վել է ձեռք բեր ված ար ժե քից 3550 % ցածր գնով։ 
2016 թվա կա նին սպաս վող բեր քի հա մար կար ևոր 
նշա նա կութ յուն կա րող է ու նե նալ «ՀՀ 2010-2014 
թվա կան նե րի ցո րե նի սերմ ա բու ծութ յան և սեր-
մար տադ րութ յան զար գաց ման» ծրա գի րը (860.9 մլն 
դ րամ), ո րի շրջա նակ նե րում, 2014 թվա կա նին ծրագ
րում ընդգրկ ված շա հա ռու նե րից հետ է վե րա դարձ վել 
505.2 տոն նա աշ նա նա ցան ցո րե նի ա ռա ջին վե րար
տադ րութ յան սեր մա ցու, ինչ պես նաև «Գ յում րիի սե
լեկ ցիոն կա յա նից» և շա հա ռու նե րից ձեռք է բեր վել 
ևս 2243.4 տոն նա, իսկ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից 
գնվել է 1509 տոն նա աշ նա նա ցան ցո րե նի ա ռա ջին 
վե րար տադ րութ յան սեր մա ցու (ըն դա մե նը` 4257.6 
տոն նա): Սեր մա ցուն, ՀՀ մարզ պե տա րան նե րից ներ
կա յաց ված պա հան ջար կը բա վա րա րե լու նպա տա կով, 
մատ չե լի պայ ման նե րով տրա մադր վել է մինչև 3 հեկ
տար հո ղա տա րածք ու նե ցող հո ղօգ տա գոր ծող նե րին։ 
Բարձր վե րար տադ րութ յան սեր մա ցու ի ար տա դրութ
յան հա մար ՌԴից գնվել է 40 տոն նա աշ նա նա ցան 
ցո րե նի սու պե րէ լի տա յին սեր մա ցու և հատ կաց վել 7 և  
ա վե լի հեկ տար ջրո վի վա րե լա հող ու նե ցող սեր մար
տադ րող նե րին: 

« Հո ղօգ տա գոր ծող նե րին 2015 թվա կա նի գյու-
ղա տնտե սա կան աշ խա տանք նե րի հա մար մատ չե լի 
գնե րով ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան և կա լիու մա կան 
պա րար տան յու թե րի ձեռք բեր ման նպա տա կով պե-
տա կան ա ջակ ցութ յան»  ծրա գիր:

Տա րե կան ճշտված բյու ջեն կազ մել է 2 մլրդ 661.6 
մլն և փաս տա ցի ծախ սը` 2 մլրդ 631.5 մլն դ րամ: Ծ րագ
րի շրջա նակ նե րում ձեռք են բեր վել 33.3 հազ. տոն նա 
ա զո տա կան, 1648.4 տոն նա ֆոս ֆո րա կան և 564.8 
տոն նա կա լիու մա կան պա րար տան յու թեր, ո րոնք վա
ճառ վել են շու կա յա կա նից 4050 %ով ցածր գնե րով: 
2015 թվա կա նի ըն թաց քում բաշխ վել են նաև 2014 
թվա կա նի աշ նա նը չբաշխ ված  ֆոս ֆո րա կան և  կա
լիու մա կան պա րար տա նյու թե րը: Հաշ վե տու տար վա 
ըն թաց քում մար զե րում ի րաց վել են շուրջ 32.7 հազ. 
տոն նա ա զո տա կան, 2361 տոն նա ֆոս ֆո րա կան, 857 
տոն նա կա լիու մա կան պա րար տա նյու թեր: Ամ բող ջութ
յամբ բա վա րար վել է մար զե րի պա հան ջար կը: 

« Հո ղօգ տա գոր ծող նե րին 2015 թվա կա նի գյու-
ղա տնտե սա կան աշ խա տանք նե րի հա մար մատ չե-
լի գնե րով դի զե լա յին վա ռե լան յու թի ձեռք բեր ման 
նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցութ յան» ծրա գիր:

Նա խա տես ված է ե ղել 1 մլրդ 260.6 մլն դ րամ, սա
կայն ճշտված բյու ջեով գու մար չի հատ կաց վել: Այն 
ի րա կա նաց վել է նա խորդ տար վա դի զե լա յին վա ռե
լան յու թի մա ցոր դի հաշ վին: Ծ րագ րի շրջա նակ նե
րում, հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում, շու կա յա կա նից 
ո րո շա կիո րեն ցածր գնե րով մար զե րում ի րաց վել է 3.2 
մլն լիտր դի զե լա յին վա ռե լան յութ՝ 1 լիտ րը 350 դրամ 
ար ժե քով (նե րառ յալ տե ղա փոխ ման ծախ սե րը):

«Սեր մե րի ո րա կի ստուգ ման ու պե տա կան սոր-
տա փոր ձարկ ման մի ջո ցա ռում ե րի» ծրա գիր:

Ճշտ ված բյու ջեն և փաս տա ցի ծախ սը կազ մել է 
58.9 մլն դ րամ: Ի րա կա նաց վել են հետև յալ մի ջո ցա
ռում ե րը` սե լեկ ցիոն նվա ճում ե րի հայ տե րի փոր ձա
քննութ յուն ներ, սեր մե րի ո րա կի լա բո րա տոր հե տա
զո տութ յուն ներ և փաս տա թղթա վո րում, բույ սե րի նոր 
սոր տե րի տե ղե կագ րե րի և գ րան ցա մատ յան նե րի հրա
պա րա կում եր, ինչ պես նաև բույ սե րի նոր սոր տե րի 
դաշ տա յին փոր ձար կում եր: 2015 թվա կա նի ըն թաց
քում ստուգ վել է գյու ղատն տե սա կան  մշա կա բույ սե րի 
15.9 հազ. տոն նա սերմ, ո րից` հա ցա հա տի կա յին և հա
տի կաըն դե ղե նա յին մշա կա բույ սե րի՝ 9.0 հազ. տոն նա:

« Բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջո ցա ռում ե րի» 
ծրա գիր:  Ճշտ ված բյու ջեն կազ մել է 150 մլն դ րամ, 
իսկ ֆի նան սա վո րու մը` 89.2 մլն դ րամ: Ծ րա գի րը 
կարևոր վում է հան րա պե տութ յու նում բու սա սա նի տա
րա կան կա յուն վի ճա կի ա պա հով ման ա ռու մով: Բույ
սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց
ման հա մար, 2015 թվա կա նին ձեռք է բեր վել 7900 կգ 
վ ա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջոց (ռո տեն դի ցիտ)` 
70.3 մլն դ րամ ար ժե քով, և ծ րագ րով ի րա կա նաց վել են 
հետև յալ մի ջո ցա ռում ե րը`

ՀՀ մարզ պե տա րան նե րին ան հա տույց հատ կաց
վել է 2000 կգ պաշտ պա նութ յան մի ջոց, ո րով պայ քա
րի մի ջո ցա ռում եր են ի րա կա նաց վել 25.0 հազ. հեկ
տար վա սա տու նե րով ա ռա վել վա րակ ված վա րե լա հո
ղե րում և բազ մամ յա տնկարկ նե րում: 2015 թվա կա նի 
գար նա նը «օկ նո գի նա» վա սա տու ի դեմ քի միա կան 
պայ քար է ի րա կա նաց վել ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի և Կո տայ
քի մար զե րի 8 հա մայնք նե րում` շուրջ 404 հեկ տա րի 
վրա, ո րի հա մար հա մայնք նե րին ան հա տույց հատ
կաց վել է 2014 թվա կա նին ձեռք բեր ված «Կ ռալ» բույ սե
րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց` 97 լիտր:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2015 թվա կա նի ապ րի լի 16ի 
N 407Ն ո րոշ մամբ` 2015 թվա կա նի « Բույ սե րի պաշտ
պա նութ յան մի ջո ցա ռում եր» ծրագ րում կա տար վել է 
փո փո խութ յուն, և ծ րագ րի մի ջոց նե րից 18.9 մլն դ րամ 
տրա մադր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
լո լի կի ա կա նող ցեց և կար տո ֆի լի ցեց վա սա տու նե
րի մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման նպա տա կով 2015 
թվա կա նի պե տա կան ա ջակ ցութ յան» ծրագ րին: Նշ
ված գու մա րով ՌԴից ձեռք են բե րել 3300 ֆե րո մո նա
յին թա կարդ ներ և  օ ժան դակ նյու թեր: Թա կարդ նե րը 
տե ղադր վել են հան րա պե տութ յան 254 հա մայնք նե րի 
ա վե լի քան 10 հազ. հեկ տար մոր մազ գի մշա կա բույ սե
րի մա սիվ տա րածք նե րում` մո նի թո րինգ ի րա կա նաց
նե լու նպա տա կով: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն
քում հան րա պե տութ յու նում ստեղծ վել է կա յուն բու սա
սա նի տա րա կան վի ճակ։ 

« Հո ղե րի ագ րո քի միա կան հե տա զո տութ յան 
և բեր րիութ յան բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում ե րի»  
ծրա գիր

Ճշտ ված բյու ջեն և ֆի նան սա վո րու մը կազ մել 
է 70.2 մլն դ րամ: Ծ րագ րով ա վե լի քան 86 հազ. հա 
հեկ տար գյու ղա տնտե սա կան նշա նա կութ յան հո ղա
տա րածք նե րի վրա ի րա կա նաց վել են ագ րո քի միա կան 

դաշ տա յին հե տա զո տութ յուն ներ: 171 հա մայնք նե րի 
հանձն վել են ագ րո քի միա կան քար տեզ ներ ու մշա կա
բույ սե րի պա րար տաց ման գի տա կա նո րեն հիմ ա վոր
ված ե րաշ խա վո րագ րեր, 720 նմուշ պա րար տան յու
թե րի հա մար կա տար վել է ա վե լի քան 3600 փոր ձա
քննութ յուն: Մ շակ ված ագ րո քի միա կան քար տեզ նե րի և 
պա րար տաց ման ե րաշ խա վո րագ րե րի օգ տա գոր ծու մը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կոնկ րետ պայ ման նե րին 
և  ագ րո տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խան կի րա ռել պա րար տա ցում:

Ա ՆԱՍ ՆԱ ԲՈՒ ԾՈՒԹ ՈՒՆ
Ա նաս նա բու ծութ յան ճյու ղում 2015 թ. գրանց վել է 

6.1 % տնտե սա կան աճ: 2016 թ. հուն վա րի 1ի դրութ
յամբ, նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մե մատ, գրանց վել է խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն
նե րի գլխա քա նա կի 1.9, մանր եղ ջե րա վոր նե րի` 4.3, 
խո զե րի՝ 22.8 % աճ:

«Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս-
տում» ծրա գիր

Ճշտ ված բյու ջեն կազ մել է 1 մլրդ 188.6 մլն դ րամ, 
իսկ ֆի նան սա վո րու մը` 1 մլրդ 162.2 մլն դ րամ:  Ծ րագ
րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել է կեն դա նի նե րի 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման, կեն
դա նի նե րի և մար դու հա մար ընդ հա նուր հի վան դութ
յուն նե րից ազ գաբ նակ չութ յան պաշտ պա նութ յան, 
ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ 8.5 
մլն մի ջո ցա ռում: Ընդ հա նուր առ մամբ, գյու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րի հի վան դու թյուն նե րի նկատ
մամբ ի րա կա նաց վել են 2 (բրու ցել յոզ և տու բեր կուլ յոզ) 
ախ տո րո շիչ և 9 (սի բի րախտ, պաս տե րել յոզ, դա բաղ, 
խշխշան պա լար, խո զե րի դա սա կան ժան տախտ, 
թռչուն նե րի կեղծ ժան տախտ, մե ղու նե րի վար րոա տոզ, 
բրու ցել յոզ, տու բեր կուլ յոզ) կան խար գե լիչ մի ջո ցա
ռում եր: Կա տար ված մի ջո ցա ռում ե րի արդ յուն քում` 
հան րա պե տութ յու նում ա պա հով վել է կա յուն ա նաս նա
հա մա ճա րա կա յին վի ճակ:

« Տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման ծրա-
գիր» (791.1 մլն դ րամ): 2015 թվա կա նին ծրա գրի շրջա
նակ նե րում Ավստ րիա յի Հան րա պե տութ յու նից ներկր
վել են 257 գլուխ հոլշ տին և շ վից ցե ղե րի տոհ մա յին 
ե րինջ ներ, ո րոնք հատ կաց վել են թվով 12 տնտե սա
վա րող սուբ յեկտ ի: Ե րինջ նե րի երկ րորդ խմբա քա նա
կից (453 գլուխ) 2016 թվա կա նին ներկր վել է 255ը: Մի 
շարք ըն կե րու թյուն նե րում ներկր ված կեն դա նի նե րից 
տա րե կան ստաց վում է 78 հա զար կգ կաթ, ո րը 34 
ան գամ գե րա զան ցում է հան րա պե տութ յան մի ջին ցու
ցա նի շը: Ա նաս նա բու ծութ յան զա րա գաց ման հա մար 
ա ռանձ նա կի կար ևոր վում են «Հա մայնք նե րի  գյու ղա-
տնտե սա կան  ռե սուրս նե րի  կա ռա վար ման և մր ցու-
նա կութ յան» վար կա յին (ա ռա ջին և  երկ րորդ) ծրագ
րե րը:

2015 թվա կա նին պե տա կան բյու ջեից, որ պես հա
մա ֆի նան սա վո րում, ճշտված բյու ջեով նա խա տես վել է 
513.2 մլն դ րամ, փաս տա ցի ծախս վել է 428.2 մլն դ րամ 
(ծրագ րի ընդ հա նուր ներդ րում ե րը հաշ վե տու տա րում 
կազ մել են 2 մլրդ 464.8 մլն դ րամ):

Ծ րագ րի ա ռանց քա յին դրույթ նե րից է գյու ղատն
տե սա կան կոո պե րա տիվ ե րի ստեղծ ման և դ րանց 
գոր ծու նեութ յա նը նպաս տե լու մի ջո ցով, մրցու նակ 
ա նաս նա պա հութ յան զարգ աց ման հա մար կար ևոր 
նա խադր յալ հան դի սա ցող բնա կան կե րա հան դակ
նե րի, մաս նա վո րա պես` ա րոտ նե րի հա մա կարգ ված 

 Ել նե լով ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից և  երկ րի պա րե նա յին անվ տան գու թյան 
խնդիր նե րից՝ 2015 թվա կա նին նույն պես շա րու նակ վել է գյու ղատն տե սութ յան պե տա կան ա ջակ
ցութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը:
 2015 թվա կա նին ճշտված պե տա կան բյու ջեով և ՀՀ կա ռա վա րութ յան  պա հուս տա յին ֆոն
դից ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րութ յա նը հատ կաց վել էր 10 մլրդ 899.1 մլն դ րամ: Նշ ված 
մի ջոց ներն ուղղ վել են` սպա սարկ ման և զար գաց ման մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց մա նը՝ 8 մլրդ 
616.8 մլն դ րամ, վար կա յին ծրագ րե րի հա մա ֆի նան սա վոր մա նը՝ 513.2 մլն դ րամ, ՀՀ կա ռա վա
րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն է ուղղ վել 1 մլրդ 769.1 մլն դ րամ: 
 2015 թվա կա նին, նա խորդ տար վա նկատ մամբ, գյու ղատն տե սութ յու նում գրանց վել են 
դրա կան տե ղա շար ժեր: Գ յու ղա տնտե սութ յան հա մա խառն ար տադ րան քը կազ մել է 1 տրի լիոն 
2.2 մլրդ դ րամ, ո րը գե րա զան ցել է նա խորդ տար վա մա կար դա կը 11.7 %ով: 
 2015 թվա կա նի երկ րի ՀՆԱի 3.0 % հա վե լա ճի նպաստ ման 2.4 տո կո սա յին կե տը (80.0 %ը) 
բա ժին է ըն կել գյու ղատն տե սութ յա նը:   

Ä 4
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օգ տա գործ ման, դաշ տա յին կե րար տադ րու թյան կա
ռուց ված քի բա րե լավ ման և  ընդ լայն ման ա պա հո վու
մը, ա նաս նա պա հա կան մթերք նե րի ար տադ րո ղից 
մինչև սպա ռող շղթա յի օ ղակ նե րում ներ կա յումս առ
կա խնդիր նե րի հա մա կարգ ված լու ծու մը, արդ յուն քում` 
ա նաս նա պա հութ յան ճյու ղում ծախ սե րի կրճա տու
մը, ա ռա վել բարձր ա վե լաց ված ար ժե քի ստա ցու մը և  
ա նաս նա պա հա կան տնտե սութ յուն նե րի ե կա մուտ նե րի 
ա վե լա ցու մը: Մաս նա վո րա պես` ա ռա ջին և  երկ րորդ 
ծրագ րե րի «Հա մայնք նե րի ա րո տա վայ րե րի և  ա նաս-
նա պա հութ յան կա ռա վար ման հա մա կարգ  բա ղա-
դրի չի» շրջա նակ նե րում, 2011 թվա կա նից ի վեր ՀՀ 8 
մար զի (Ա րա գա ծոտն, Լո ռի, Շի րակ, Տա վուշ, Գե ղար
քու նիք, Կո տայք, Վա յոց ձոր,  Ս յու նիք) 136 հա մայն քում 
կա տար վել են հետև յալ աշ խա տանք նե րը`

•	 133 հա մայն քում հիմ ադր վել են «Ա րո տօգ
տա գոր ծող նե րի միա վո րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա
տիվ եր,

•	 97 հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո
րում սպա ռո ղա կան կոո պե րա տիվ ե րին տրա մադր վել 
է շուրջ 835 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, այդ թվում՝ 189 
ա նի վա վոր տրակ տոր:

•	 80 հա մայն քում ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց
ման հա մա կար գե րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներն 
ա վարտ վել են (կա ռուց վել է 189 կմ ջ րա գիծ, տե ղա կայ

վել է 244 հատ խմոց), իսկ 11 հա մայն քում` գտնվում են 
ի րա կա նաց ման փու լում (42 կմ ջ րա գիծ, 29 հատ խմոց),

•	 հա մայն քի շուրջ 218 հա ա րոտ նե րում ա վարտ
վել են դեգ րա դաց ված տա րածք նե րի վե րա կանգ նո ղա
կան աշ խա տանք նե րը, իսկ 24 հա մայն քում ի րա կա
նաց վում է գյու ղա մերձ դեգ րա դաց ված ա րոտ նե րի ու
սում աս ի րութ յուն: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն
քում գրանց վել է կաթ նատ վութ յան ա վե լա ցում` շուրջ  
26.3 %, քա շա ճի ա վե լա ցում` շուրջ 18.0 %:

 Վար կա յին ծրա գի րը շա րու նակ վում է։ Գ յու ղատն
տե սութ յու նում վար կե րի մատ չե լիութ յան բարձ րաց
մանն ուղղ ված «Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տին տրա-
մադր վող վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի  սու սի դա-
վոր ման» ծրա գի րը: Ճշտ ված բյու ջեն և ֆի նան սա վո
րու մը կազ մել է 1 մլրդ 163.0 մլն դ րամ:  2011 թվա կա նից 
մեկ նար կած այս ծրագ րով հան րա պե տութ յան կա ռա
վա րութ յան կող մից հաս տատ ված կար գին հա մա պա
տաս խան՝ գյու ղա տնտե սու թյան ո լոր տին տրա մա
դրվում են մատ չե լի տո կո սադ րույ քով (14 %) վար կեր, 
և սկ սած 2015 թվա կա նից  սուբ սի դա վոր վում է տո կո
սադ րույ քի 6 տո կո սա յին կե տը:  Ծ րագ րի մեկ նար կից 
մինչև 2016 թվա կա նի ա ռա ջին ե ռամս յա կի ա վար տն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում գյու ղա տնտե սու թյու
նում տնտե սա վա րող նե րին տրա մադր վել է 85.3 մլրդ 
դ րամ ընդ հա նուր գու մա րով, շուրջ 100.3 հազ. միա վոր 
վարկ, սուբ սի դա վոր ման ընդ հա նուր գու մա րը կազ մել է 
3 մլրդ 816.3 մլն դ րամ: Միայն 2015 թվա կա նին տրա
մադր վել է 15.2 մլրդ դ րա մի, 21.4 հազ. միա վոր վարկ: 
20112015 թվա կան նե րին և  ըն թա ցիկ տար վա ան ցած 
ա միս նե րին գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում դրա կան 
տե ղա շար ժերն արդ յունք են նաև մատ չե լի վար կա յին 
ներդ րում ե րի։
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ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
«Գ յու ղա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն-

ների» ծրա գիր:  Ճշտ ված պե տա կան բյու ջեն և փաս
տա ցի ծախ սե րը կազ մել են 395.7 մլն դ րամ:  Հատ
կաց ված գու մար նե րի հաշ վին խորհր դատ վա կան 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ԳԱՄԿե րի և ԳԱՀԿի 
կող մից կազ մա կերպ վել են շուրջ 1100 սե մի նար, 850 
դաշ տա յին ու սու ցում և 150 փոր ձա ցու ցադ րա կան աշ
խա տանք ներ, լրատ վա կան և տե ղե կատ վա կան ծա
ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում, 94 ռա դիո հե ռուս տա հա
ղոր դում, 447 ա նուն տե ղե կատ վա կան թեր թիկ նե րի 
տպագ րում և տա րա ծում՝ 128 հազ. տպա քա նա կով, 156 
հա մար թեր թե րի թո ղար կում՝ 207.5 հազ. տպա քա նա
կով: Հատ կաց ված բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի  83.4 %ը 
կամ 330.1 մլն դ րամ աշ խա տա վար ձի ֆոնդն է:         

«Ան տա ռա պահ պա նա կան ծա ռա յու թյուն ների»  
ծրա գիր: Ֆի նան սա վո րու մը կազ մել է 1 մլրդ 201.2 
մլն դ րամ:  Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց
վել է 344.2 հազ. հեկ տար ան տա ռա յին տա րածք նե րի 
պահ պա նութ յուն: Պե տա կան բյու ջեով նա խա տես ված 
մի ջոց ներն ամ բող ջութ յամբ ուղղ վել են ան տա ռա
յին տնտե սութ յան աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձի 
ա պա հով մա նը: 2015 թ. « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի կող
մից, սե փա կան ե կա մուտ նե րի հաշ վին, ի րա կա նաց վել 
են ան տառմ շա կույթ նե րի հիմ ադ րում՝ 14.0 հա, լրա
ցում՝ 73 հա և խ նամք՝ 124 հա տա րած քի վրա:

100 հա տա րած քում ի րա կա նաց վել են կոճ ղա շի
վա յին վե րա ճի օ ժան դակ ման աշ խա տանք ներ: « Թե
ղուտ» ՓԲԸի և « Հա յան տառ»  ՊՈԱԿի միջև կնքված 
պայ մա նագ րով, « Գու գար քի ան տառտն տե սութ յուն»  
մաս նա ճյու ղում ի րա կա նաց վել են 61.2 հա տա րած քի 
ան տա ռ ա պատ ման և 37.2 հա լրաց ման աշ խա տանք
ներ:

«Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին գի ի րա-
կա նաց ման» ծրա գիր: Ֆի նան սա վո րու մը կազ մել է 
54.6 մլն դ րամ: Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց
վել են ան տառ նե րի պահ պա նութ յան, ան տառ պաշտ
պա նութ յան, հա տա տե ղե րի, հա կահր դե հա յին, կլոր 
ան տա ռան յու թի մթեր ման և  ի րա կա նաց ման կա նո
նա կար գի ուղ ղութ յամբ ու սում ա սի րութ յուն ներ և դի
տար կում եր` շուրջ 370 հազ. հեկ տար ան տառ նե րում: 
Ար ձա նագր վել է, ընդ հա նուր թվով, 466 հատ ա պօ րի նի 
հատ ված ծա ռե րի կոճ ղեր: Ներդր ված հե ռա հար զոն
դա վոր ման ծրագ րա յին հա մա կար գի մի ջո ցով վեր ծան
վել են ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի փո փո խութ յուն նե
րի ու սում ա սի րութ յուն նե րը:

Եզ րա փա կե լով` հարկ եմ հա մա րում նշել, որ ՀՀ 
պե տա կան բյու ջեով նա խա րա րութ յան հա մար նա
խա տես ված արդ յուն քա յին և  ոչ ֆի նան սա կան ցու
ցա նիշ ներն ամ բող ջութ յամբ կա տար վել են: ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը հատ կաց ված 
մի ջոց նե րից պե տա կան գնում ե րի մա սով տնտես վել 
է 135.8 մլն դ րամ: Նշ վա ծի հետ մեկ տեղ` գյու ղատն տե
սութ յու նում դեռևս առ կա են բազ մա թիվ խնդիր ներ, 
ո րոնք ա ռա ջի կա յում` բյու ջե տա յին և  այլ ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց մամբ, ի րենց աս տի ճա նա կան լու ծում երն 
են պա հան ջում:    

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան  նա խա րա րութ յու ն

ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 Կո տայ քի մար զի Ա կունք հա մայն քի տա
րած քում գոր ծող բազ մաճ յուղ ֆեր մե րա յին 
տնտե սութ յու նը, ո րը ղե կա վա րում է Ա նու շա վան 
Հով սեփ յա նը, ձևա վոր վել է դեռևս 1990 թ.ին: Ար
մատ նե րով Գարդ մա նի Վե րին Քար հատ ա վա նից 
է Ա նու շա վան Հով սեփ յա նը, ով Գե տա շե նի տա
րա ծաշր ջա նից բե րե լով ազն վա մո րու 25 կտրոն
ներ` դրանք բազ մաց րեց Ա կուն քի տնա մերձ 
հո ղա տա րած քում: Ս րանք ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յան ստեղծ ման ա ռա ջին քայ լերն էին:

Ազն վա մո րին սկսե ցին բազ մաց նել նաև Հա
տի սի փե շե րին սփռված սե փա կա նաշ նորհ ված 
հո ղա տա րածք նե րում: Այ սօր ար դեն ազն վա
մո րու ցան քա տա րածք նե րը հաս նում են 2 հեկ
տա րի: Այն հիմ նա կա նում մշա կում են լա րա յին 
հա մա կար գով: Հիմ նել են նաև ծի րա նե նու, խնձո
րե նու, սա լո րե նու, տխլե նու այ գի ներ: Ա ճեց նում 
են նաև վայ րի և մ շա կո վի հոն: §Այ գի նե րը հիմ
նել ենք մե լիո րաց ված, բա րե լավ ված հո ղա տա
րածք նե րի վրա: Աշ խա տանք նե րին ա ջակ ցել է 
գյու ղա պե տա րա նը, ա ռանց ո րի, նման ա ռա ջըն
թաց չէինք կա րող ու նե նալ¦, պատ մում է ֆեր մե
րը: Նա խա տա սել են կա ռու ցել սառ նա րա նա յին 
տնտե սութ յուն, որ տեղ պետք է պահ պան վի միր
գը: Ազն վա մո րու սա ռեց ման նպա տա կով` նա խա
տե սել են ձեռք բե րել խո րը սա ռեց ման սար քա վո
րում: Հա տի սի լան ջե րին մե լիո րաց վել է ևս 4 հա 
հո ղա տա րածք, ո րի ո ռոգ ման խնդրի կար գա վո
րու մից հե տո կհիմ նեն պնդու կի (տխլե նի) այ գի: 
Առ կա են նաև տնկան յու թի ձեռք բեր ման խնդի
րը: Ֆեր մե րի նա խա ձեռ նութ յամբ կա ռուց վել է 
մե քե նա յաց ված ա նաս նա պա հա կան ֆեր մա, որ
տեղ բուծ վում են շվից և կով կաս յան գորշ ցե ղի 
կեն դա նի ներ: Տնտեսությունում իրականացնում 
են նաև արհեստական սերմնավորման 
աշխատանքներ:  Զար գաց նում են ա նաս նա պա
հութ յան և մ սա տու և կաթ նա տու ուղ ղութ յուն նե
րը: Դեռևս եր կու տա րին չբո լո րած բտման ցլի կն 
ապահովում է բավականին մեծ քաշ: Կո վե րի 
տա րե կան մի ջին կաթ նատ վութ յու նը կազ մում է 
3000 լ: Կաթն ա ռայժմ  հանձ նում են վե րամ շա կող 
ըն կե րութ յուն նե րին: Կեն դա նի նե րին անհ րա ժեշտ 
հյու թա լի կե րերն ար տադ րում են ըն կե րութ յան 
հո ղա տա րածք նե րում: Կա ռու ցել են կե րա խո
հա նոց, որ տեղ պա հանջ վող բա ղադ րա տոմ սով 
պատ րաստ վում է ո րակ յալ կեր:  § Լա վա գույն կե
րակր ման արդ յուն քում` ոչ միայն բարձ րա նում 
է կեն դա նի նե րի մթե րատ վութ յու նը, այլև բա րե
լավ վում է դրանց ֆի զի կա կան վի ճա կը: Ա նաս
նա պա հութ յան զար գաց ման հե ռան կա րը պայ
մա նա վոր ված է կե րի կա յուն բա զա յի ստեղծ ման 
հետ: Ցան քա տա րածք նե րի ա վե լաց ման խնդիր 
ու նենք¦, նշում է Ա. Հով սեփ յա նը: Հա րուստ են 
նաև ա նաս նա պա հութ յան բնա գա վա ռին առնչ
վող հե ռան կա րա յին ծրագրե րը: Կար ևո րում 
են նաև կա թի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սի 
ստեղ ծու մը: Ար տադր վում է ման րէա զերծ կաթ. 
քա նի որ կի թը մե քե նա յաց ված է, ստեղծ ված են 
սա նի տա րա հի գիե նիկ անհ րա ժեշտ պայ ման ներ: 
Իսկ ան թա փոն ար տադ րութ յան կազ մա կերպ
ման նպա տա կով,  կստեղ ծեն խո զա բու ծա կան 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն: 

 Ա նու շա վան Հով սեփ յա նը մաս նա գի տութ
յամբ տնտե սա գետ է և  իր գի տե լիք նե րը ներդ
նում է` ի նպաստ ֆեր մե րա յին տնտե սութ յան 
զար գաց մանն ու բար գա վաճ մա նը: Նա միա
ժա մա նակ ան դա մակ ցում է §Ա կունք հա մայն քի 
ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե
րա տի վին¦:  § Կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յան 
հե ռան կա րը ող ջու նե լի է: Գ յու ղի ա մե նա մեծ 
հիմ նախն դի րը տեխ նի կա յի նո րա ցումն է, որն էլ 
ա պա հո վում է կոո պե րա տի վը: Կոո պե րա ցիան 
Հա յաս տա նում ան պայ ման հա ջող ըն թացք կու
նե նա¦, եզ րա հան գում է ֆեր մե րը: Կոո պե րա
տի վի ծրագ րե րից մեկն էլ վե րա բե րում է ա րո տա
վայ րե րի բա րե լավ մա նը, ջրար բիաց մա նը, ո րը 
կոո պե րա ցիա յի գերխն դիրն է:

Բազ մաճ յուղ տնտե սութ յու նում գյու ղատն
տե սա կան բո լոր աշ խա տանք նե րը դրված են գի
տա կան հեն քի վրա, ինչն էլ նպաս տում է տնտե
սութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը: 
Տն տե սութ յունն ա պա հո վում է շուրջ 15 աշ խա
տա տեղ, ո րոնց թի վը ա վե լա նում է սե զո նա յին 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում:

Նել լի Սա հակ յան
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ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` ԵՐԵՔ 
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ ԿՈՒՐՍԵՐԻ ՊԱՏՎԻՆ

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Ա գոր բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նի բա կա լավ րիա տի 30, մա գիստ րա տու րա յի 10 և Ի ՎիԷն գի նու ա կա
դե միա յի 14 շրջա նա վարտ նե րի պատ վին կազ մա կերպ ված ա վար տա կան ա րա
րո ղութ յա նը մաս նակ ցում էին ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րար Լ ևոն 
Մկրտչ յա նը, գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար
յա նը, ՀՀում Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տութ յան դես պան Մա թիաս 
Քիս լե րը, ԱՄՆ փոխ դես պան Ք լարկ Փ րայ սը, ՀԱԱՀ հո գա բար ձու նե րի խորհր
դի նա խա գահ Սամ վել Սարգս յա նը, Տե խա սի Էյ ընդ Էմ հա մալ սա րա նի պրո
ֆե սոր Ջոն Նի քըլ սը, Գայ զեն հայ մի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Յոն Հան ֆը: 

ÎðÂ²Î²Ü

ՀՈՂԸ ՆԱԵՎ … ՀԱՅՐԵՆԻՔ Է
 Գե ղար քու նի քի մար զի Գան ձակ հա մայն քի 960 հա վա րե լա հո ղե րը գրե

թե ամ բող ջութ յամբ մշակ վում են: Գ յու ղա պետ Վա նիկ Հա րութ յուն յա նի կար
ծի քով` գյու ղա ցին, ե թե տես նում  և ճա շա կում է իր ստեղ ծած նյու թա կան բա
րիք նե րի արդ յուն քը, կառ չում է հո ղից: Պրն Հա րութ յուն յա նը կար ևո րում է նաև 
գյուղմ թերք նե րի ի րաց ման շու կա յի առ կա յութ յունն ու գնե րի կար գա վո րու մը: 

§ Հո ղը պար զա պես քար քա րոտ, չմշակ ված տա րածք չէ, ո րը ո րո շա կի չա փեր ու 
սահ ման ներ ու նի: Այն նախև ա ռաջ բա րիք նե րի ստեղծ ման աղբ յուր է: Հո ղը պետք է 
կա րո ղա նալ մշա կել: Իսկ դա նվի րում է պա հան ջում: Պետք է սի րել հո ղը¦, ա սում է 
հա մայն քի ղե կա վա րը: Գան ձակ ցի ներն ու նեն այդ նվի րու մը: Գ յու ղա պե տի կար ծի
քով` դրա վկա յութ յունը նա խորդ 25 տա րի ներն էին, երբ չնա յած առ կա բազ մա թիվ 
դժվա րութ յուն նե րին, գյու ղա ցի ներն, այ նո ւա մե նայ նիվ, մշա կում էին հո ղը: 

Գան ձա կում ա ռա վել մեծ արդ յու նա վե տութ յուն է ա պա հո վում կար տո ֆի լի 
մշա կութ յու նը: Այս տեղ ա վան դա բար զբաղ վում են կար տո ֆի լա բու ծութ յամբ, ին չի 
արդ յուն քում ար դեն լիար ժե քո րեն տի րա պե տում են այս մշա կա բույ սի մշա կութ
յան տեխ նո լո գիա յին, մշակ ման նրբութ յուն նե րին և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին: 
Տն կում են կար տո ֆի լի բարձր բեր քա տու սոր տեր, ո րոնք ա նընդ հատ նո րաց վում 
են: Գ յու ղա պե տի տե ղե կաց մամբ, 2013թ. գյու ղում ար տադր ված կար տո ֆիլն ամ
բող ջութ յամբ, գյու ղա ցու հա մար նպաս տա վոր գնե րով, ի րաց վել է: Բեր քի հիմ նա
կան մա սը ար տա հան վել է Վ րաս տան և Ի րաք: Սա կայն վեր ջին եր կու տա րի նե րին 
կրկին նկատ վել են ի րաց ման դժվա րութ յուն ներ: Պրն Հա րութ յուն յա նի կար ծի քով, 
կար ևոր է ոչ միայն ար տա հան ման խթա նու մը, ար տա քին շու կա նե րի հայտ նա բե
րու մը, այլև` ներ քին շու կա յում գնե րի գո յաց ման կա ռա վա րու մը: §Ա ռա ջին հեր թին 
պետք է կար գա վո րել շու կա յի խնդի րը: Իսկ վա ճառ քը պետք է ի րա կա նաց նեն ոչ 
թե վե րա վա ճա ռող նե րը, այլ` հենց ի րենք` կար տո ֆիլ ար տադ րող նե րը, որ պես զի 
գնե րը մատ չե լի լի նեն: Այդ պի սով` կպաշտ պան վեն նաև սպա ռո ղի շա հե րը, ո րին 
կա ռա ջարկ վի թե՛ մատ չե լի, և թե՛ ո րակ յալ կար տո ֆիլ¦, նշում է գյու ղա պե տը: 

Ինչ վե րա բե րում է գնե րի կար գա վոր մա նը, ա պա գյու ղա պե տի կար ծի քով, պե

տութ յունն այս տեղ իր դե րա կա տա րութ յու նը պետք է ու նե նա: § Հար կա վոր է ա նել 
հնա րա վո րը, որ պես զի չտու ժի գյու ղա ցին. նա ա ռանց այդ էլ, թույլ է ու խո ցե լի: 
Այ լա պես շա հում են վե րա վա ճա ռող նե րը` ստա նա լով գեր շա հույթ: Այդ եր ևույ թը 
պետք է բա ցա ռել¦, հա վե լում է գյու ղա պե տը: Ի դեպ, նա խա տե սել են Եր ևա նում 
բա ցել Գա վա ռի կար տո ֆի լի ի րաց ման ֆիր մա յին խա նութ, քա նի որ վեր ջի նիս պա
հան ջար կը մեծ է` հատ կա պես մայ րա քա ղա քում: Այս տա րի Գան ձա կում տնկել են 
250 հա կար տո ֆիլ, ո րը նա խորդ տար վա հա մե մա տութ յամբ, ա վե լա ցել է 30 հա
ով:

Գան ձա կում բու սա բու ծա կան զար գա ցած ճյու ղե րից մեկն էլ` հա ցա հա տի կա
յին մշա կա բույ սե րի մշա կութ յունն է, ո րի ցան քա տա րածք նե րը տա րեց տա րի ա վե
լա նում են: Ըն թա ցիկ տա րում կա տար վել է 130 հա ցո րե նի ցանք, ո րը 50 հաով 
գե րա զան ցում է նա խորդ տար վա ցու ցա նի շը:  Գա րու ցան քա տա րածք նե րը, ո րոնք 
կազ մում են 350 հա, 2015թ.ի ցու ցա նի շը գե րա զան ցում են 20 հաով: Շուրջ 100 
հաով ա վե լա ցել է աշ նա նա ցա նը, այն 160 հա է: Զար գա ցած ա նաս նա բու ծութ յուն 
ու նե ցող Գան ձա կում զգա լի տա րածք ներ են զբա ղեց նում կե րա յին մշա կա բույ սե
րի ցան քա տա րածք նե րը, ցան վել է 50 հա առ վույտ (այն ա վե լա ցել է 10 հաով), 
ինչ պես նաև` կորն գան: Ըստ նախ նա կան հաշ վարկ նե րի` մշա կո վի հո ղա տա րածք
ներն ա վե լա ցել են 1520 %ով: Ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց մա նը զու գըն թաց, 
գյու ղում ար դեն առ կա է կա թի վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սի հիմն ման անհ րա
ժեշ տութ յուն:  § Ցան կա լի է, որ պես զի կա թը վե րամ շակ վի տե ղում, այդ դեպ քում 
ար տադ րա կան շղթան` ֆեր մա յից մինչև շու կա, կլի նի ամ բող ջա կան: Կա թի առ կա 
քա նա կութ յու նը հնա րա վո րութ յուն կտա թո ղար կել այն քան ար տադ րանք, որ հնա
րա վոր լի նի նաև ար տա հա նել¦, նշում է գյու ղա պե տը:

Գան ձա կում կար ևոր է նաև օր գա նիկ գյու ղատն տե սութ յան զար գա ցու մը, քա
նի որ բնա պահ պա նո րեն մա քուր գյուղմ թեր քի պա հան ջարկն այ սօր մեծ է թե՛ ներ
քին, և թե՛ ար տա քին շու կա նե րում: Բա ցի այդ, հնա րա վոր կլի նի ո րո շա կիաց նել 
և կա ռա վա րել կա թի մթեր ման գի նը, այն ա ռայժմ 120 դրամ է, իսկ ամ ռան ա միս
նե րին սպաս վում է գնի ի ջե ցում: Այն ձեռն տու չէ գյու ղա ցուն, քա նի որ գյու ղատն
տե սա կան կեն դա նի նե րը 78 ա միս գտնվում են մսու րա յին պահ ված քում և  այդ 
ա միս նե րին սնվում են կու տակ ված չոր և հ յու թա լի կե րե րով: Գան ձա կում սի րով  
մշա կում են նաև տնա մերձ հո ղա տա րածք նե րը, ո րից ստաց ված բեր քը բա վա կա
նաց նում է հիմ նա կա նում ի րենց ըն տա նիք նե րի կա րիք նե րի բա վա րար մա նը: Հո ղը 
ոչ միայն մշակ ված հո ղա տա րածք է, ա րո տա վայր կամ խոտ հարք, ո րը ո րո շա կի 
չա փեր ու սահ ման ներ ու նի, հո ղը նաև հայ րե նիք է:

Նել լի Սա հակ յան

և գի տութ յան նա խա րար Լ ևոն Մկրտչ
յա նը: Նա շրջա նա վարտ նե րին կոչ է 
ա րել հան գիստ, հստակ քայ լե րով և 
ս խալ վե լու ի րա վուն քով շարժ վել ա ռաջ՝ 
օգ տա գոր ծե լով ի րենց ստա ցած «լա վա
գույն կրթութ յան» ըն ձե ռած հնա րա վո
րութ յուն նե րը:

Շր ջա նա վարտ նե րին ջեր մո րեն 
ող ջու նել ու շնոր հա վո րել են նաև գյու
ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Ռ. 
Մա կար յա նը, դես պան Քիս լե րը, փոխ
դես պան Փ րայ սը, ՀԱԱՀ հո գա բար
ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ Սամ վել 
Սարգս յա նը, պրոֆ. Նի քըլ սը, պրոֆ. 
Հան ֆը, ԱՈՒԿի տնօ րեն, Տե խա սի Էյ 
ընդ Էմ հա մալ սա րա նի ա սո շիեյթ պրո
ֆե սոր Վար դան Ու ռուտ յա նը, ԱՈՒԿի 
բա կա լավ րիա տի և մա գիստ րա տու րա
յի ա վար տա կան կուր սե րը ներ կա յաց
նող շրջա նա վարտ ներ Վա հե Քե շիշ յա նը 
և Գա յա նե Պետ րոս յա նը, ինչ պես նաև 
Գի նու ա կա դե միա յի շրջա նա վարտ Մա
րիամ Սա ղա թել յա նը:

ԱՈՒԿի շրջա նա վարտ նե րին ՀԱԱՀ 
դիպ լոմ եր և Տե խա սի Էյ ընդ Էմ հա մալ
սա րա նի ա վար տա կան հա վաս տագ րեր, 
ինչ պես նաև Գի նու ա կա դե միա յի շրջա
նա վարտ նե րին Գայ զեն հայ մի հա մալ
սա րա նի ա վար տա կան հա վաս տագ րեր 
հանձ նե ցին Սամ վել Սարգս յա նը, Վար
դան Ու ռուտ յա նը, Յոն Հան ֆը, Ք լարկ 
Փ րայ սը և Ջոն  Նի քըլ սը: Պա րոն Սարգս
յա նը, մաս նա վո րա պես, շրջա նա վարտ
նե րին դի մեց թե որ պես հո գա բար ձու նե
րի խորհր դի նա խա գահ, թե որ պես հա
մալ սա րա նի շրջա նա վարտ, և թե որ պես 
տնտե սա կան գոր ծիչ՝ շեշ տե լով. « Հի
շեք, հա ջո ղութ յու նը միշտ էլ շատ մոտ է: 
Պար զա պես պետք է այն տես նել, շատ 
աշ խա տել հաս նե լու հա մար, իսկ հաս նե
լուց հե տո էլ կա րո ղա նալ այդ հա ջո ղութ
յու նը դարձ նել հաղ թա նակ»: Իսկ Վար
դան Ու ռուտ յա նի «մենք քիչ ենք, բայց 
մեզ կո չում են Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րոն» խոս քե րը ոգ ևո րութ յան ա լիք 
բարձ րաց րե ցին դահ լի ճում: Պա րոն Ու
ռուտ յա նը շեշ տադ րեց շա րու նա կա կան 
կրթութ յան, մշտա պես կա տա րե լա գործ
վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Վեր ջում Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման 
կենտ րո նում, շրջա նա վարտ նե րի պատ
վին տե ղի ու նե ցավ ըն դու նե լութ յուն, 
ո րին մաս նակ ցել են շրջա նա վարտ նե րի 
ծնող նե րը, դա սա խոս նե րը, ա մե րի կա ցի 
և գեր մա նա ցի գոր ծըն կեր նե րը:

 Սոս Ա վե տիս յան 
ՀԱԱՀ Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րոն

ՀԱԱՀ ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի
կոս Ար շա լույս Թար վերդ յա նը, բա ցե լով 
հան դի սա վոր ա րո րո ղութ յու նը, շեշ տեց 
ԱՈՒԿի դե րը՝ որ պես հա մալ սա րա նի 
մյուս ֆա կուլ տետ նե րի և  երկ րի ամ բողջ 
կրթա կան հա մա կար գի հա մար յու րա
հա տուկ կրթա կան փոր ձա րա րա կան 
լա բո րա տո րիա յի: «Ի րենց մաս նա գի տա
կան պատ րաստ վա ծութ յամբ ԱՈՒԿի 
շրջա նա վարտ նե րը մեծ պա հան ջարկ 
ու նեն  ոչ միայն Հա յաս տա նում և տա
րա ծաշր ջա նում, այլև` ԱՊՀ երկր նե րում 
և Եվ րո պա յում»,  նշել է պա րոն Թար
վերդ յա նը: Անդ րա դառ նա լով եր կու տա
րի ա ռաջ հիմ ադր ված Գի նու ա կա դե
միա յին, որն իր ա ռա ջին շրջա նա վարտ
ներն է տա լիս` պա րոն Թար վերդ յա նը 
շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել հա մալ սա
րա նի հա մե մա տա բար նոր գոր ծըն կեր 
Գեր մա նիա յի Գայ զեն հայ մի հա մալ սա
րա նին, ո րի հետ օ րերս կնքվել է հա մա
գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր, ինչ պես նաև 
Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր
ծակ ցութ յան ըն կե րութ յա նը (GIZ)՝ գի նու 
ա կա դե միա յին ցու ցա բեր վող տեխ նի
կա կան և ֆի նան սա կան ա ջա կութ յան 
հա մար: Նա նաև հա վաս տիաց րել է, որ 
հա մալ սա րա նի ու սում ա փորձ նա կան 
տնտե սութ յուն ն իր նո րաց վող հնա րա
վո րութ յուն նե րով ա ռա ջի կա յում կծա ռա
յի որ պես Գի նու ա կա դե միա յի ար տադ
րա կան բա զա:

«Ինձ հա մար հու զիչ պահ է, քան
զի շատ լավ հի շում եմ, թե 17 տա րի 
ա ռաջ պա րոն Թար վերդ յա նի հետ ինչ
պես սկսե ցինք ձևա վո րել այս կենտ րո
նը: Դ րանք Հա յաս տա նում մի ջազ գա
յին կրթա կան ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու 
ա ռա ջին ջան քերն էին` մեր երկ րի հա
մար խիստ կար ևոր ագ րոո լոր տում»: 
Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով ԱՄՆ 
գոր ծըն կեր նե րին` նա խա րա րը խո սեց 
նաև Գի նու ա կա դե միա յի մա սին: Նա 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց գեր մա
նա ցի գոր ծըն կեր նե րին, ո րոնց վեր ջին 
տա րի նե րի ա ջակ ցութ յու նը նոր ու ղի է 
բա ցում մեր երկ րի հա մար այն ի մաս
տով, որ Գի նու ա կա դե միան ա վար տող 
մաս նա գետ նե րը կկա րո ղա նան մի ջազ
գա յին շու կա դուրս բե րել հա յաս տան
յան շատ կար ևոր ար տադ րա տե սակ
ներ: «Ու նե նալ ներ կա պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նող մաս նա գետ ներ, 
նշա նա կում է` ժո ղովր դին վե րա դարձ նել 
հա զա րա վոր տա րի նե րի հի շո ղութ յու
նը, ո րով հետև գի նին ոչ միայն ար տադ
րանք է, այլ նախ և  ա ռաջ՝ մշա կույթ, աշ
խար հըն կա լում», նշել է ՀՀ կրթութ յան 
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ՖԻՏՈՖՏՈՐՈԶ 

Հա րու ցի չը սունկ է: Կար տո ֆի լի 
ա մե նա տա րած ված ու վա սա կար հի
վան դութ յուն նե րից է: Հա ճախ, ա ռան ձին 
տնտե սութ յուն նե րում, եր բեմ` ամ բողջ 
հան րա պե տութ յու նում, հի վան դութ յան 
պատ ճա ռով կար տո ֆի լի բեր քը նվա զում 
է 5070 %ով: Կո րուստ նե րը հատ կա պես 
զգա լի են խո նավ կլի մա ու նե ցող շրջան
նե րում: Հի վան դութ յունն ար տա հայտ
վում է տերև նե րի և պա լար նե րի վրա: 
Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում, սո վո րա բար, 
կար տո ֆի լի ծաղկ ման փու լի սկզբում, 
տերև նե րի եզ րե րին եր ևում են բա վա կա
նին խո շոր, մուգգոր շա վուն բծեր: Տեր ևի 
հա կա ռակ ե րե սին, բծի եզ րով, ա ռա ջա
նում է սպի տակ, ալ րան ման փառ: Վա
րակ ված տերև ներն ա րա գո րեն սևա նում, 
չո րա նում, մա հա նում են: Բույսն այր ված 
տեսք է ստա նում: 

Պա լար նե րի վրա նկատ վում են գորշ 
կամ արճ ճա մոխ րա վուն, թեթև սեղմ ված 
բծեր, ո րոնց տակ հյուս ված քը նույն պես 
գորշ է և  ա մուր: Գոր շա ցու մը հյուս ված քի 
խոր քում տա րած վում է ան հա վա սա րա
չափ: Պահ պան ման ժա մա նակ այդ պի
սի պա լար նե րի վրա զար գա նում է   չոր   
փտու մը:   Դաշ տում ֆի տոֆ տո րո զը զար
գա նում    է     միայն     օ դի     բարձր հա
րա բե րա կան խո նա վութ յան (75 %ից ոչ 
ցածր) կամ ջրի կա թի լի առ կա յութ յամբ: 
Ա ռանձ նա պես հի վան դութ յան հա րու ցիչ 
սնկի զար գաց ման հա մար նպաս տա վոր 
է ամ ռան երկ րորդ կե սը, երբ ցե րե կը 20
22 0C է, գի շե րը` 1012 0C: Ցո ղը և մա ռա Ä 7

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ`  

ԳԱՅԶԵՆՀԱՅՄԻ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ
Օ րերս Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ

րա րա յին հա մալ սա րա նը հա մա գոր ծակ
ցութ յան և բա րե կա մութ յան վե րա բեր յալ 
փո խըմբռն ման հու շա գիր ստո րագ րեց 
Գեր մա նիա յի Գայ զեն հայ մի հա մալ սա
րա նի հետ: Հայ կա կան կող մից հու շա
գի րը ստո րագ րե ցին ՀԱԱՀ ռեկ տոր, ԳԱԱ 
ա կա դե մի կոս Ար շա լույս Թար վերդ յա նը 
և ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմ նադ րա մի տնօ
րեն, Տե խա սի Էյ ընդ Էմ հա մալ սա րա նի 
ա սո շիեյթ պրո ֆե սոր Վար դան Ու ռուտ
յա նը, իսկ գեր մա նա կան կող մից՝ Գայ
զեն հայ մի հա մալ սա րա նի նա խա գահ, 
պրոֆ. Հանս Շուլ ցի ստո րագ րութ յանն 
ա վե լաց վեց այդ հա մալ սա րա նի գի նու 
տնտե սա գի տութ յան ծրագ րի ղե կա վար, 
պրոֆ. Յոն Հան ֆի ստո րագ րութ յու նը:

 Հու շագ րի ստո րագր ման ա րա րո
ղութ յան մաս նա կից նե րի թվում էին 

Գայ զեմ հայ մի հա մալ սա րա նի ար տա
քին կա պե րի բաժ նի ղե կա վար Սոն յա 
Թայլ մա նը և Տե խա սի Էյ ընդ Էմ հա մալ
սա րա նի պրո ֆե սոր Ջոն Նի քըլ զը: Ըստ 
հու շագ րի` եր կու հա մալ սա րան նե րը 
պար տա վոր վում են զար գաց նել և  ամ
րապն դել փո խա դարձ ա ջակ ցութ յու նը 
§ Գի նե գոր ծութ յուն և խա ղո ղա գոր ծութ
յուն¦, § Գի   նե   գոր   ծութ յուն և գի նու բիզ
նես¦, § Մի  ջազ  գա յին գի նու բիզ  նես¦ 
ա ռար կանե րի գծով, ու սա նող նե րի հա
մար ա պա հո վել ար տերկ րում սո վո րե
լու հնա րա վո րութ յուն և  ի րա կա նաց նել 
դա սա խոս նե րի փոխա նա կում, գի  նե 
գոր ծութ յանն առնչ ող հա մա տեղ հե տա
զո տա կան ծրագ րեր, կազ մա կեր պել 
հա   մա   պա տաս խան ու  սում  նա գի տա
կան և վե  րա   պատ րաստ ման ուղղ վա
ծութ յուն ու նե ցող խորհր դա ժո ղով ներ և 
սե մի նար ներ, ինչ պես նաև ի րա կա նաց
նել փո խա դարձ հե  տաքրք րութ յուն ներ
կա յաց նող այլ աշ խա տանք ներ:

Պ րոֆ. Թար վերդ յա նը և պ րոֆ. Հան
ֆը բարձր գնա հա տե ցին մի ջազ գա յին 
գոր ծըն կե րության ակն կալ վող դե րա

կա տա րութ յու նը եր կու հա մալ սա րան
նե րի հա մար: Ընդ ո րում, հու շագ րի 
ստո րագր մանն ար դեն նա խոր դել են 
կար ևոր աշ խա տանք ներ, ո րոնք նոր 
դրա կան զար գա ցում ներ են նա խան
շում ոչ միայն մեր հա մալ սա րա նի, այլև 
առ հա սա րակ հան րա պե տութ յան գի նու 
արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում: 

Լա վա գույն օ րի նակ ներն են ՀԱԱՀ 3 
ու սա նող նե րը, ով քեր ու սու մը շա րու նա
կում են Գայ զեն հայ մում, ինչ պես նաև 
ՀԱԱՀի և ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմ նադ րա մի 
Ի ՎիԷն գի նու ա կա դե միան, որն այ սօր 
տա լիս է իր ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րը:

Սոս Ա վե տիս յան

խու ղը նպաս տում են նոր վա րա կի տա
րած մա նը: Բույ սի հա սա կը այդ ժա մա
նակ նույն պես նպաս տա վոր է: Հի վան
դութ յու նը նկատ վում է հու լիսօ գոս տոս 
ա միս նե րին: Հի վան դութ յան սկզբնաղբ
յու րը հի վանդ պա լար ներն են: Ու ժեղ վա
րակ ված պա լար ներն ընդ հան րա պես չեն 
ծլում: Հի վանդ պա լար նե րը տա լիս են 
հի վանդ ծի լեր, և  այդ ե զա կի օ ջախ նե րից 
սուն կը հե տա գա յում տա րած վում է: Ֆի
տոֆ տո րո զով վա րակ վում են մշակ վող 
բո լոր սոր տե րը: Հո լան դա կան սոր տե րը 
մի ջակ վա րակ վող ներ են: Հան րա պե
տութ յու նում, հատ կա պես Լո ռու մար զում, 
ֆի տոֆ տո րո զը հա մար յա ա մեն տա րի ու
ժեղ է զար գա նում: Սա կայն, վեր ջին տա
րի նե րին  այն զգա լի վաս է պատ ճա ռում 
նաև Գե ղար քու նի քի, Տա վու շի, Կո տայ
քի մար զե րում: Վ նա սը հա մե մա տա բար 
փոքր է` Ս յու նի քի, Վա յոց ձո րի, Ա րա գա
ծոտ նի և Շի րա կի մար զե րում: 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  
Տն կել միայն ա ռողջ պա լար ներ, կի

րա ռել ցան քաշր ջա նա ռութ յուն, պա րար
տաց նել հան քա յին և  օր գա նա կան պա
րար տան յու թե րով /հատ կա պես` կա լիու
մա կան/, բուկ լի ցը կա տա րել ժա մա նա
կին և խ նամ քով, ֆի տոֆ տո րո զով ու ժեղ 
վա րակ ված դաշ տե րում, բեր քա հա վա քից 
46 օր ա ռաջ, հնձել կար տո ֆի լի փրե րը 
և հե ռաց նել դաշ տից, բեր քա հա վա քը, 
ըստ հնա րա վո րութ յան, կա տա րել  չոր 
ե ղա նա կին` ընտ րե լով և հե ռաց նե լով ֆի
տոֆ տո րո զով հի վանդ պա լար նե րը, իսկ 
նախ քան պա հես տա վո րե լը, տնկան յու
թը չո րաց նել: Վե գե տա ցիա յի ըն թաց քում 
սրսկել 13 ան գամ, ըստ ո րում, ա ռա ջի նը` 
նա խազ գու շա կան, ան պայ ման կար տո
ֆի լի ծաղկ ման փու լի  սկզբում, հա ջորդ 
սրսկում ե րը /անհ րա ժեշ տութ յան դեպ
քում/ կա տա րել 1014 օր ընդ մի ջում ե
րով` ծախ սե լով հեկ տա րին 500600 լ  
աշ խա տան քա յին հե ղուկ: Սրս կում ե րը 
կա տա րել հետև յալ պատ րաս տուկ նե րից 
որ ևէ մե կով,  փոխ նի փոխ` 1% Բոր դո
յան հե ղուկ, Ռի դո միլ ՄՑ72, Ռի դո միլ 
Գոլդ 68` 2.5 կգ/ հա նոր մա յով, Անտ րա
կոլ` 2 կգ/ հա, Ակ րո բատ   ՄՑ` 2 կգ/ հա, 

Կուպ րոք սատ` 5 կգ/ հա, Տա տու` 3 լ/ հա, 
Կուր զատ` 2 կգ/ հա և  այլն: Վե րը նշված 
մի ջո ցա ռում ե րը հա մա տե ղե լի են կո լո
րադ յան բզե զի դեմ ա ռա ջարկ վող մի ջա
տաս պան նե րի հետ: 

ՄԱԿՐՈՍՊՈՐԻՈԶ

 Հա րու ցի չը սունկ է: Տերև նե րի վրա 
ա ռա ջա նում են չոր, մուգ շա գա նա կա
գույն, կլո րա վուն բծեր: Սկզ բում բծերն 
ան կա նոն են` ցրված տեր ևի մա կե րե սին, 
ա պա մե ծա նում են` ընդգր կե լով տեր ևի 
մա կե րե սի կե սից ա վե լին: Պա լար նե րը 
վա րակ վում են հիմ ա կա նում բեր քա հա
վա քի ժա մա նակ, երբ կեղ ևը վաս ված է: 
Պա լա րի վրա ա ռա ջա նում են քիչ սեղմ
ված, մուգ գույ նի, հա մար յա սև, թույլ 
փա ռով պատ ված բծեր:  

Վա րակ ված պա լար նե րի մեջ թա
փան ցում են նաև այլ միկ րոօր գա նիզմ
ներ, և պա լար նե րը փտում են: Եր բեմ 
հի վան դութ յու նը շփոթ վում է ֆի տոֆ տո
րո զի հետ, սա կայն չոր բծա վո րութ յու նը 
կամ մակ րոս պո րիո զը հան դես է գա լիս 
հու նի սի կե սե րին` ծաղ կու մից 1520 օր 
ա ռաջ և զար գա նում ամ բողջ վե գե տա
ցիա յի ըն թաց քում:

Հի վան դութ յան զար գաց մա նը 
նպաս տում է շոգ ու չոր ե ղա նա կին հա
ջոր դող անձր ևա յին տաք ե ղա նա կը: Ու
ժեղ է զար գա նում, երբ հո ղում պա կա
սում է կա լիու մը: Հի վան դութ յու նը տա
րած ված է Ա րա րատ յան դաշ տից մինչև 
կար տո ֆի լի մշակ ման ա մե նա բարձր 
շրջա նը: 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Կա տա
րել խորը վար (բու սա կան մա ցորդ նե րը 
վե րաց նե լու նպա տա կով) և պտ ղա փո
խութ յուն, ա պա` հան քա յին պա րար տան
յու թե րի հա մա լի րով, կա լիու մի բարձր 
չա փա բա ժին նե րով պա րար տա ցում: Կո

կո նա կալ ման փու լի սկզբում սրսկել Բոր
դո յան հե ղու կի 1%ոց լու ծույ թով, անհ
րա ժեշ տութ յան դեպ քում, կրկնել 1012 
օր ընդ մի ջում ե րով` ֆի տոֆ տո րո զի դեմ 
օգ տա գործ վող պատ րաս տուկ նե րով, 
ո րոնք արդ յու նա վետ են նաև մակ րոս
պո րիո զի դեմ: Ե թե պայ քար է տար վում 
ֆի տոֆ տո րո զի դեմ, կա րիք չկա ա ռան
ձին բու ժում մակ րոս պո րիո զի հա մար: 

Ա ռա ջարկ վում է կար տո ֆի լի ֆի
տոֆ տո րո զի և մակ րոս պո րիո զի դեմ 
պայ քա րում կի րա ռել նոր, ա ռա վել արդ
յու նա վետ պատ րաս տուկ ներ`  Ռի դո միլ 
Գոլդ պլյուս, ԹՓ` սրսկում 45 կգ/ հա, 
ե րեք ան գամ` վե գե տա ցիա յի ըն թաց
քում, Ռե վուս Տոպ, ԽԿ` սրսկում 0,5
0,6լ/ հա, չորս ան գամ` վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում, Պեր գա դո, ՋԴՀ, սրսկում 
45 կգ/ հա, չորս ան գամ վե գե տա ցիա յի 
ըն թաց քում, Կ վադ րիս Մաքս, ԽԿ` 22,5 
լ/ հա, ե րեք ան գամ` վե գե տա ցիա յի ըն
թաց քում:

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ 
կամԱՆՏԻՆՈՄԻՑԵՏԱՅԻՆ ՔՈՍ 

Հա րու ցի չը` ակ տի նո մի ցետ նե րի 
տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ ներն են: Հի
վան դութ յու նը տա րած ված է հան րա
պե տութ յան կար տո ֆի լա ցան շրջան նե
րում: Պա լար նե րի վրա մաշ կը տեղտեղ 
պատռ վում է, պա լա րը պատ վում է ոչ 
խոր ճեղ քե րով, ո րոն ցից ներս են թա
փան ցում միկ րոօր գա նիզմ ե րը`  դառ
նա լով փտման պատ ճառ: 

Ընկ նում է պա լար նե րի ապ րան քա
յին տես քը, 530 %ով նվա զում օս լա յի 
պա րու նա կութ յու նը, ա վե լա նում է թա փո
նը, նվա զում պա հու նա կութ յու նը: 
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Հի վան դութ յան հա րու ցի չը կու տակ վում է հո
ղում և բու սա կան մա ցորդ նե րում: 

Թարմ, չփտած գո մաղ բով պա րար տա ցու մը 
բա րեն պաստ պայ ման ներ է ստեղ ծում   հի վան
դութ յան զար գաց ման հա մար: Նոր մալ պահ ված 
պա լա րում վա րա կը ոչն չա նում է: Հի վան դութ յան 
զար գաց մա նը նպաս տում է բարձր ջեր մաս տի ճա
նը /հի վան դութ յան հա մար արդ յու նա վետ է 250C և 
չոր ե ղա նա կը/: 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Կա տա րել ցան
քաշր ջա նա ռութ յուն և պտ ղա փո խութ յուն,  հո ղի 
պա րար տա ցում` միայն փտած գո մաղ բով, հիմ
նա յին հո ղե րի պա րար տա ցում` թթու պա րար
տան յու թե րով` սու պեր ֆոս ֆատ, ծծմբաթթ վա յին 
ա մո նիում, ինչ պես նաև` ա ռողջ սերմ ան յու թի 
տնկում: 

ՌԻԶՈԿՏՈՆԻՈԶ կամ  ՍԵՎ ՔՈՍ
Հա րու ցի չը սունկ է: Ռի զոկ տո նիոզն ար

տա հայտ վում է հիմ ա կա նում պա լար նե րի վրա` 
«սպի տակ ո տի կի» տես քով, պա լար նե րի մա կե րե
սին կպած ոչ մեծ խո ցե րի ձևով: Սև քո սը` ռի զոկ
տո նիո զը, կար տո ֆի լի պա րե նա յին օգ տա գործ
ման դեպ քում, հա մար յա վաս չի հասց նում, քա
նի որ խո ցե րը շատ մա կե րե սա յին են, և թա փո նը 
չնչին է: Սեր մա ցու կար տո ֆի լի հա մար ա ռա վել 
վտան գա վոր տե սա կը սև քոսն է: 

Վա րակ ված պա լար նե րով ցան քի դեպ քում 
սկլե րո ցիա նե րը /վա րա կող սպոր նե րը/ ծլում են ու 
վա րա կում ծի լե րը` ա ռա ջաց նե լով մանր, ներս ըն
կած բծեր, ո րոնք հա ճախ ձուլ վում են` օ ղա կաձև 
ընդգր կե լով ծի լե րը: Հի վանդ ծի լե րը, սո վո րա բար, 
մա հա նում են եր բեմ` մինչև հո ղի մա կե րես հաս
նե լը: Այս եր ևույ թը հատ կա պես նկատ վում է վաղ 
և խո րը ցան քի դեպ քում, երբ պա լա րը ցան վում 
է ոչ բա վա րար տա քա ցած հո ղում: Ամ ռա նը ռի
զոկ տո նիո զը կա րող է նկատ վել ա վե լի մեծ բույ
սե րի վրա` սպի տակ ո տի կի տես քով, ըստ ո րում` 
ցո ղու նի ստո րին մա սը պատ վում է բնո րոշ սպի
տա կա մոխ րա գույն թա ղան թով: Ռի զոկ տո նիո զի 
սկզբնա կան վա րա կի աղբ յուր է վա րակ ված սերմ
նան յու թը: 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Կար տո ֆի լը ցա
նել լավ մշակ ված, նա խա պատ րաստ ված, բա վա
րար /7 0Cից բարձր/ տա քա ցած հո ղում, ըստ ո րում` 
ծանր հո ղե րում` 68, թեթև հո ղե րում` մինչև 12 սմ 
խո րութ յամբ:  Հո ղի կեղ ևա կալ ման դեպ քում, կա
տա րել փխրե ցում` ցան քից 56 օր հե տո և մինչև 
ծլե լը, ցա նել ռի զոկ տո նիո զից ա զատ, վա րա կա զերծ 
տնկան յութ, կի րա ռել պտղա փո խութ յուն և ցան
քաշր ջա նա ռութ յուն: 

ՕՂԱԿԱՎՈՐ ՓՏՈՒՄ

 Հա րու ցի չը  բակ տե րիա է: Հան րա պե տութ
յու նում տա րած ված բակ տե րիալ հի վան դութ յուն է: 
Ար տա հայտ վում է բույ սի թա ռամ մամբ և պա լար նե
րի փտմամբ: Թա ռա մու մը, սո վո րա բար, սկսվում 
է ծաղկ ման հետ միա ժա մա նակ և շա րու նակ վում 
մինչև վե գե տա ցիա յի վեր ջը: Սկզ բում թա ռա մում է 
12 ցո ղուն, ա պա` բո լո րը հեր թով: Ցո ղու նի կտրված
քում նկա տե լի է սևա ցում, ո րը սեղ մե լիս մա ծու ցիկ 
դե ղին լորձ է դուրս գա լիս:

 Պա լար նե րի վրա վա րակն ար տա հայտ վում է 
օ ղա կաձև և փո սի կա վոր փտում ե րով: Օ ղա կաձևի 
դեպ քում ար տա քի նից պա լարն ա ռողջ է, սա
կայն, կտրված քում նկա տե լի է ամ բող ջա կան կամ 
կտրված օ ղակ, սկզբում` կրե մա գույն, ա պա` դեղ
նա վուն և վեր ջում` գորշ գույ նի: Վա րակ ված պա
լա րը ցա նե լիս, ար դեն վե գե տա ցիա յի սկզբում, մայ
րա կան պա լա րից բակ տե րիան անց նում է ցո ղու նի 
ջրա տար ա նոթ ներ` ա ռա ջաց նե լով մե խա նի կա կան 

խցա նում, իսկ թու փը թա ռա մում է: Միա ժա մա նակ, 
ջրա տար ա նոթ նե րով վեր բարձ րա նա լիս, բակ տե
րիա նե րի մի մասն իջ նում է պա լար և վա րա կում 
այն: Պա լար նե րի վա րակ ման երկ րորդ հնա րա վո
րութ յու նը` հի վանդ պա լա րի շփում է ա ռող ջի հետ, 
հատ կա պես, ե թե կեղ ևը չի հաս տա ցել, չի հա սու նա
ցել կամ ու նի մե խա նի կա կան վաս վածք ներ: 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Օգ տա գոր ծել 
միայն ա ռողջ տնկան յութ, սերմ ա դաշ տե րում 
բեր քա հա վա քից  23 շա բաթ ա ռաջ հե ռաց նել 
թփե րը, բեր քը հա վա քել ժա մա նա կին (երբ կեղ ևը 
կոշ տա ցել է, ցան կա լի է չոր ե ղա նա կին), անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում` պա լար նե րը պահ պան ման 
դնե լուց ա ռաջ, չո րաց նել և լու սա կո փել, ցան քից 
ա ռաջ ան պայ ման կա տա րել պա լա րա յին ա նա լիզ: 
Ե թե վա րակ վա ծութ յու նը 2 %ից ա վե լի է, ա պա 
սեր մա ցուն խո տա նել:       

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՍԵՎ ՈՏԻԿ 

Հա րու ցի չը մի խումբ բակ տե րիա ներ են: Ար
տա հայտ վում է ինչ պես պա լար նե րի, այն պես էլ` 
բույ սե րի վրա: Վա րակ ված թու փը փտում է, հիմ ա
կան ցո ղու նը` սևա նում: Տերև նե րը սկզբում դառ նում 
են քլո րո տիկ, ո լոր վում ջղի ուղ ղութ յամբ, ա պա` դեղ
նում, չո րա նում: Վա րակ ված ցո ղու նը հեշ տութ յամբ 
ան ջատ վում է մայ րա կան պա լա րից: Հի վան դութ յու
նը հան դես է գա լիս վաղ, եր բեմ` ծլու մից ան մի ջա
պես հե տո: 

Պա լա րի վրա այն ար տա հայտ վում է մի ջու կի 
փտմամբ, ո րը հա մար յա միշտ սկսվում է ստո լո նին 
ամ րա նա լու տե ղից: Պա լա րի մի ջու կը սևա նում է: 
Պահ պան ման ժա մա նակ պա լա րը փտում է, ո րին 
մաս նակ ցում է ոչ միայն սև  ո տի կի հա րու ցի չը, այլև` 
այլ բակ տե րիա ներ: Հա րու ցիչ բակ տե րիան ձմե ռում 
է տնկան յու թում: Ու ժեղ   վա րա կի   դեպ քում բույ սը` 
մինչև ծաղ կե լը, կա րող է մա հա նալ, իսկ թույլ վա րա
կի դեպ քում` այն պա լար ներ է ա ռա ջաց նում, ո րոնք 
վա րա կի սկզբնաղբ յուր են: Բույ սը կա րող է վա րակ
վել նաև բեր քա հա վա քի ժա մա նակ, երբ ա ռողջ պա
լա րը շփվում է հի վան դի հետ, մա նա վանդ մե խա նի
կա կան վաս վածք նե րի դեպ քում: Հի վան դութ յու նը 
շատ տա րած ված է հան րա պե տութ յու նում, հատ կա
պես` Ա րա րատ յան դաշ տում: 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ Տն կե լու հա մար օգ
տա գոր ծել միայն ա ռողջ տնկան յութ բեր քա հա վա քը 
կա տա րել այն պես, որ հի վանդ փրե րը չշփվեն պա
լար նե րի հետ /բեր քա հա վա քից ա ռաջ փրե րը հնձել, 
հե ռաց նել/, մե խա նի կա կան վաս ված քով պա լար
ներն ա ռանձ նաց նել: 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՈՒՆՆԵՐ 
Կան կար տո ֆի լի բազ մա թիվ վի րու սա յին հի

վան դութ յուն ներ, ո րոնք տա րած ված են հատ կա պես 
տաք կլի մա ու նե ցող շրջան նե րում: Տա րած ված են 
կնճռոտ, շեր տա վոր մո զաի կա նե րը, տերև նե րի ո լո
րու մը, ստոլ բու րը: Ս րանք լայ նո րեն տա րած ված են 
նաև մեր հան րա պե տութ յու նում: Պայ քա րը դրանց 
դեմ ընդ հա նուր է` սեր մի, պա լա րի նա խա ցան քա յին 
ծլե ցում` լույ սի տակ և ցան քի ժա մա նա կին կա տա
րում (ցան կա լի է` վաղ): Կար տո ֆի լի սերմ ա դաշ տը 
ապ րան քա յին կար տո ֆի լի ցան քից պետք է ու նե նա 
առն վազն 1000 մ հե ռա վո րութ յուն, վե գե տա ցիա
յի ըն թաց քում անհրաժեշտ է  սերմ ա դաշ տից հի
վանդ բույ սե րի պար բե րա բար հե ռա ցում, մո լա խո
տե րի վե րա ցում և ժա մա նա կին տարվող պայ քար` 
հի վան դութ յու նը փո խան ցող մի ջատ նե րի դեմ, տաք 
շրջան նե րում ա մա ռա յին ցանք` հնա րա վո րինս ուշ 
ժամ կետ նե րում: Այդ պի սի ցան քե րից փո խան ցող 
ցի կադ նե րը խու սա փում են:

 Ալֆ րեդ Գ րի գոր յան                                                                                                                                     
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու                                                    
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Հայտնի են անվճար հավաստագրման 
մրցույթի հաղթողները

ԱԿԲԱԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բան կի և Գեր մա նիա յի բնութ
յան պահ պա նութ յան միութ յան (NABU) հա մա գոր ծակ ցութ
յամբ ի րա կա նաց վող «Օր գա նա կան գյու ղատն տե սա կան ար
տադ րան քի» անվ ճար հավաստագրման ա ռա ջին ծրա գի րը 
հա սել է վերջ նա կան փու լին:

Բան կի մար քե թին գի վար չութ յան փո խանց մամբ, ծրագ րին 
դի մած տասն յակ տնտես վա րող նե րից, մրցույ թի արդ յուն քում, 
հաղ թող են ճա նաչ վել չոր սը՝ Մեղր ար տադ րող « Մեր սա րեր 
հոլ դին գ» ՍՊԸն, « Մե գա Ա րա րա տ» լեռ նա յին հա տապ տուղ
նե րի, խո տա բույ սե րի հա վաք մամբ և   թե յի պատ րաստ մամբ 
զբաղ վող ըն կե րութ յու նը, «Արմ բեր րի» ՍՊԸն, ո րը զբաղ վում է 
ազն վա մո րու ա ճեց մամբ,  Վա հագն Հա կոբ յան ան հատ ձեռ նե
րե ցը, ով զբաղ վում է մո շի ա ճեց մամբ: 

« Ներ կա յումս մրցույ թում հաղ թող ճա նաչ ված բո լոր տնտե
սութ յուն նե րը գտնվում են հա վաս տագր ման գոր ծըն թա ցում: 
Մոտ ժա մա նակ ներս դրան ցից ա ռա ջի նը կհա վաս տագր վի, 
ո րից հե տո եվ րո պա կան շու կա պատ րաս տի ար տադ րան քի ար
տա հան ման բա վա կա նին լայն հնա րա վո րութ յուն ներ կստեղծ
վեն, իսկ մինչև տա րե վերջ կա վարտ վի մյուս տնտե սութ յուն նե րի 
հա վաս տագ րու մը», ա սել է ՆԱԲՈՒի Հա յաս տա նյան գրա սեն
յա կի ղե կա վար Նա րեկ Գ րի գոր յա նը:

«Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում փոքր և մի ջին տնտե սութ
յուն նե րի զար գա ցու մը ա ռանց քա յին տեղ է զբա ղեց նում ԱԿԲԱ
ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բան կի կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա
տաս խա նատ վութ յան քա ղա քա կա նութ յան մեջ: 

Ծ րագ րով, փաս տո րեն, ամ բող ջա կան ար տադ րա կան փուլ 
է փակ վում՝ ընդ հուպ մինչև ա ջակ ցութ յուն ար տա հան մա նը, 
ստեղծ վում են նոր աշ խա տե ղեր և ներգ րավ ված ձեռ նար կութ
յուն նե րի զար գաց ման շո շա փե լի հե ռան կար ներ են բաց վում: 
Այս պի սով, մենք Հա յաս տա նում յու րա տե սակ շար ժում ենք 
ստեղ ծում՝ նպաս տե լով գյու ղա կան հա մայնք նե րում օր գա կա
նա կան սննդամ թեր քի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող ՓՄՁնե րի 
զար գաց մա նը: Այս ծրա գի րը կրե լու է շա րու նա կա կան բնույ թ», 
նշել է ԱԿԲԱԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բան կի հա սա րա կայ նութ յան 
հետ կա պե րի պա տաս խա նա տու Նա րեկ Ա սատր յա նը:

www.panorama.am
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Բացման հանդիսավոր 
արարողություն

 Վեր ջերս Տա վու շի մար զի Լու սա ձո ր հա մայն քում տե ղի 
ու նե ցավ պան րա գոր ծա րա նի ընդ լայն ված մա սի բաց ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը, ո րին մաս նակ ցել են  Ֆ րան-
սիա յից Հա յաս տան ժա մա նած Օ-դը- Սեն դե պար տա մեն-

տի խորհր դի նա խա-
գահ և պատ գա մա վոր 
Պատ րիկ Դ ևեջ յա նի 
գլխա վո րած պատ վի-
րա կութ յունն ու Տա վու-
շի մարզ պետ Հո վիկ 
Ա բով յա նը: 

Ա  րա րո  ղո ւթ  յա  նը 
ներ կա էին նաև ՀՀ տա
րած քա յին կա ռա վար
ման  և զար գաց ման 
նա խա րա րի ա ռա ջին 
տե ղա կալ Վա չե Տեր
տեր յա նը, Հա յաս տա

նում Ֆ րան սիա յի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ժան Ֆ րան
սու ա Շար պան տիեն, Ֆ րան սիա յում Հա յաս տա նի ար տա կարգ 
և լիա զոր դես պան Վի գեն Չի թեչ յա նը, պաշ տո նա տար այլ ան
ձինք, մար զի հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րը:

Սկ սած 2008 
թվա կա նից` հա
մա ձայն ստո
րագր ված ա պա
կենտ րո նաց ված 
շ ր ջ ա  ն ա  կ ա  յ ի ն 
հա մա ձայ նագ րի, 
Օդը Սեն դե պար
տա մենտն ա ջակ
ցում է Տա վու շի 
մար զի ա նաս նա
պա հա կան ո լոր
տի զար գաց մա նը՝ Ֆ րան սիա յի Հա մա հայ կա կան հիմ ադ րա մի 
կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի մի ջո ցով: Ա վե լի քան 4,2 մլն  
եվ րո յի ներդ րում եր են ի րա կա նաց վել: Ծ րագ րում ներգ րավ
ված է շուրջ 25 հա զար շա հա ռու:

www.tavush.mtaes.am
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 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան հան րա գի

տա րան ձեռք բե րե լու հա մար կա րող եք զան գա հա րել 
011 23 14 30 հե ռա խո սա հա մա րով: 

Հան րա գի տա րան ներն առ կա են նաև Գ յու ղատն տե
սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րում, ինչ
պես նաև՝ «Նո յան Տա պան» և «Բու կի նիստ» գրատ նե րում:
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§Զ Ո Ք Ա Ն Չ Ի  Լ Ե Զ Ո Ւ ¦
 Սանս ևիե րան կամ § զո քան չի 
լե զուն¦ ծնե բե կազ գի նե րի ըն
տա նի քի մկնափ շազ գի նե րի 
(Ruscaceae) են թաըն տա նի քին 
պատ կա նող բույ սե րի ցեղ է. 
ընդգր կում է մոտ 60 տե սակ։ 
Հայ րե նի քը`  Կենտ րո նա կան 
Աֆ րի կան է, Մա դա գաս կար 
կղզին ու Հնդ կաս տանը:  

Բույ սը լավ է հար մար վում 
չոր, քար քա րոտ հո ղա տես քե րի 
վրա, կա րող է ա ճել լավ լու սա
վոր ված, ար ևոտ և ստ վե րոտ 
վայ րե րում, չո րա դի մաց կուն և  
ե րաշ տա դի մաց կուն է։ Շատ 
լավ զար գա նում է չա փա վոր 
խո նավ, պա րարտ հո ղե րի վրա։ 
Սանս ևիե րա յի սրաձև տերև
նե րի վար դակն ա ճում է ան
մի ջա պես կոճ ղար մա տից, ո րը 
տա րած ված է հո ղի մա կե րե սա
յին շեր տին մոտ։ Տերև նե րի եր
կա րութ յու նը կա րող է հաս նել 
մեկ մետ րի, իսկ լայն քը` 2,57 
սմ ի, տեր ևի ար տա քին շեր տը 
խիտ է և կաշ վե կերպ, փայ լուն 
զո լա վոր կամ միա տարր ծած
կույ թով. կա նաչ տեր ևա թի թե ղը 

ե զեր ված է դեղ նա վուն զո լի կով։
Ծաղ կա կիր ցո ղու նը եր կար 

է, ծա ղիկ նե րը տե ղա կայ ված են 
ցո ղու նի եր կայն քով, մանր են` 
հա վաք ված փոքր փնջիկ նե րի 
մեջ։ Ծաղ կած սանս ևիե րա յի 
տես քը շատ գե ղար վես տա կան 
է` դե պի եր կինք խո յա ցող սրա
ծայր տերև նե րը, սպի տակ ծաղ
կա կիր ցո ղու նը` ա ռա ջաց նում 
են մար դու մոտ նպա տա կաս
լա ցութ յուն և  ա ռա ջա դի մե լու 
ցան կութ յուն։

Բույ սե րի հետ կապ ված են 
բազ մա թիվ հա վա տա լիք ներ, 
ո րոնք ճիշտ չի լի նի, ե թե սնա
հա վա տութ յուն հա մա րենք։ 
Այ սօր բույ սե րի է ներ գե տիկ նե
րազ դե ցութ յան չա փը և  ուղղ
վա ծութ յու նը հան գա մա նո րեն 
ու սում նա սի րվում են։ Սանս
ևիե րա յի վե րա բեր յալ մաս նա
գետ նե րը հայտ նում են հետև
յալ կար ծի քը.

 • կլա նում է աշ խա տա սեն
յա կի կամ բնա կա րա նի բա ցա
սա կան լից քե րը,

 • կար ճաց նում է §չար¦ լե
զու նե րը,

 • չե զո քաց նում է խոս քի 
կամ մտքի մի ջո ցով ար տա
հայտ ված չա րա կա մութ յու նը,

 • ստեղ ծում է բա րի, ջերմ, 
չա րութ յու նից և կոպ տութ յու
նից զերծ ան կաշ կանդ մթնո
լորտ, ո րը տրա մադ րում է 
ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի և 
նո րա նոր բար ձունք նե րի նվաճ
ման։ Մաս նա գետ նե րը կար ծում 
են, որ բույ սը պաշտ պա նում է 
է լեկտ րա մագ նի սա կան դաշ
տե րի ազ դե ցութ յու նից, հատ
կա պես ան փո խա րի նե լի է այն 
տա րածք նե րի հա մար, ո րոնք 
վատ են լու սա վոր ված, բույ սը 
կա րող է ա ճել նույ նիսկ ար հես
տա կան լու սա վո րութ յան պայ
ման նե րում։

Որ պես սեն յա կա յին բույս` 
սանս ևիե րան ու նի նաև այլ 
կար ևոր հատ կութ յուն. մաք
րում է տան օ դը ժա մա նա կա կից 
ար հես տա կան շի նան յու թե րից 
պատ րաստ ված կա  հա վո րան
քի ար ձա կած վնա  սա կար նյու
թե րից։ Ն ման հատ կութ յուն 
ու նե ցող բույ սե րի շար քին են 
դաս վում նաև` խլո րո ֆի տում 

փու փու շա վո րը, 
բե գո նիա յի մի քա
նի տե սակ ներ, 
դ ե  ֆ ե ն  բ ա  խ ի ա 
պու  տի  կա վո  րը , 
մոնս տե րա դե լի
ցիոզ նը, ֆի կուս 
բեն ջա մի նի և  այլ 
խիտ կաշ վե կերպ 
տերև ներ ու նե ցող 
բույ սեր։ 

Սանս ևիե րան 
բազ մա նում է տեր
ևի մի ջո ցով, տեր
ևը ար մատ է տա լիս և կա րող է 
եր կար ժա մա նակ ա ճել ջրի մեջ, 
կար ևոր է ժա մա նա կին փո խել 
ջու րը։ Սանս ևիե րան ա ռա ջին 
ան գամ մշա կել է Ի տա լիա յի 
Նեա պոլ քա ղա քում ապ րող իշ
խան Սանս ևիե րոն, ո րի ա նու նը 
փո խանց վել է բույ սին և դար
ձել նաև գի տա կան ան վա նում` 
Sansevieria trifasciata, այ սինքն` 
ե ռա փունջ կամ ե ռա զո լա վոր։  
Անգ լիա ցի ներն ան վա նում են` 
§ըն ձառ յու ծի շու շան¦ կամ §օ
ձի բույս¦, ա մե րի կա ցի նե րը` 
§օ ձի կա շի¦,  գեր մա նա ցի նե րը` 
§ա մե րիկ յան կա նեփ¦, ի դեպ, 
նշենք, որ բույ սը չու նի թմրեց
նող հատ կութ յուն, իսկ ռուս
նե րը` §գայ լա ձու կի պոչ¦ կամ` 

§կկվի պոչ¦։ Բույ սը ստա ցել է 
ևս մեկ ան վա նում` §զո քան չի լե
զու¦, ո րը, ել նե լով սանս ևիե րա
յի նկա րագ րութ յու նից, վկա յում 
է մայ րե րի` ա պա գա զո քանչ նե
րի և ս կե սուր նե րի ան չափ դրա
կան նկա րագ րի մա սին։ 

 Սանս ևիե րան դաս վում է 
ար տա քին ազ դե ցութ յուն նե
րի հան դեպ ա ռա վել դի մաց
կուն բույ սե րի շար քին, նման 
բույ սերն ու նեն ա դապ տո գեն 
հատ կութ յուն, այ սինքն` բարձ
րաց նում են օր գա նիզ մի դի
մադ րո ղա կա նութ յու նը սթրե սի 
հան դեպ, հանգս տաց նում են 
նյար դե րը, օգ նում կողմ նո րոշ
վել բարդ ի րա վի ճակ նե րում։

Լի լիթ  Գաս պար յան

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Օ րերս, Գե ղար քու նի քի մար զի Գա վա ռի 

տա րա ծաշր ջա նի Լան ջաղբ յուր և Սա րու խան 
հա մայնք նե րում, Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ
ցութ յան հան հա պե տա կան  և մար զա յին  ա ջակ
ցութ յան կենտ րոն նե րի հետ հա մա տեղ, կազ մա
կերպ վել էր խորհր դատ վա կան մի ջո ցա ռում:

§ Տոհ մա յին գոր ծի կազ մա կեր պու մը և նախ

րի վե րար տադ րութ յու նը գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րում¦ թե մա յով խորհր դատ վա կան 
աշխատանքները վա րում էր գյու ղատն տե սա
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գառ
նիկ Գի լո յա նը: Նա հան գա մա նո րեն ներ կա յաց
րեց ա նաս նա բու ծութ յան զար գաց ման դերն ու 
նշա նա կութ յու նը ներ կա պայ ման նե րում: Մաս
նա վո րա պես նշեց, որ անհ րա ժեշտ է ար մա տա
կան վե րա կա ռու ցում և ծ րագ րա վո րում տոհ մա
յին գոր ծի կազ մա կերպ ման հա մար:

§Կար տո ֆի լի հի վան դութ յուն նե րը և պայ
քա րը դրանց դեմ¦ թե մա յով վա րում էր կեն սա

բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Ալֆ րեդ 
Գ րի գոր յա նը: Նա սե մի նա րի մաս նա կից նե րին 
բա ցատ րեց ֆի տոֆ տո րոզ, մակ րոս պո րիոզ, 
սո վո րա կան քոս, կար տո ֆի լի բակ տե րիալ սև  
ո տիկ, օ ղա կա վոր փտում և  այլ հի վան դութ յուն
նե րի  մա սին:  Խոր հուրդ ներ տվեց ինչ պես պայ
քա րել և  ինչ թու նա քի մի կատ ներ օգ տա գոր ծել: 

Նա նաև նշեց կար տո ֆի լի ճիշտ պա րար տաց
ման և վ նա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցա
ռում նե րի մա սին:

Ա վար տին ԳԱՀԿի փոխտ նօ րեն Ա. Հայ րա
պետ յա նը, Գ. Գի լո յա նը, Ա. Գ րի գոր յա նը պա
տաս խա նե ցին մաս նա կից նե րին հե տաքրք րող 
հար ցե րին: 

Մաս նա կից նե րին տրա մադր վե ցին մա տուց
վող նյու թե րի վե րա բեր յալ նա խա պես մշակ ված 
տե ղե կատ վա կան թեր թիկ ներ և  §Ոս կե Հասկ¦ 
թեր թեր:

Գե ղար քու նի քի  ԳԱՄԿ


